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Ajankohtaista kunnanjohtajan työssä
Näin vuoden 2021 lähentyessä loppuaan on hyvä arvioida seuraavan 

vuoden ja lähitulevaisuuden merkittävimpiä muutoksia kunnan toimin-
nassa ja kuntalaisten palveluissa. Koko kuluneen vuoden ajan on Sys-
män lomitustoimessa ja samalla kolmessa muussa Sysmän yksikköön 
liitettävässä lomitusyksikössä valmisteltu nopealla aikataululla muu-
tosta 53 kunnan kokoiseen lomitusalueeseen. Sysmän kunta hallinnoi 
tätä kokonaisuutta vuoden 2022 alusta lähtien. Sysmässä on nähty ar-
vokkaaksi hoitaa maatalousyrittäjille tärkeää palvelua. Mela luotti Sys-
män toimintaan, ja me itse luotamme hyvin toimineen yksikkömme val-
misteluun ja lomituspalvelun jatkototeutukseen.

Toinen Sysmän kunnalle ja kaikille kunnille merkittävä ja kuntia kos-
keva suuri uudistus tapahtuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta pois ja hyvinvointialueet 
käynnistävät palvelutoimintansa vuoden 2023 alusta. Uudistusta on 
valmisteltu kiihtyvällä tahdilla kesän lopulta. Sysmässä emme ennak-
koon halunneet tätä uudistusta, kun olemme sote-palvelujen kokonais- 
ulkoistussopimuksen pohjalta voineet pitää kunnan alueella tarjotta-
vina perustason sote-palvelut akuuttivuodeosastohoitoineen. Muualla 
maakunnassa Heinolaa lukuun ottamatta on tapahtunut Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän toiminnassa viimeisten vuosien aikana pal-
velujen etääntymistä kootusti keskusalueille. Vuodeosastopalveluja on 
enää keskitetysti muutamassa maakunnan kunnassa. 

Sysmän kunnalle on vuodesta 2017 ulkoistetun sote-toiminnan al-
kaessa ollut etuna, että olemme jo vuosittaista talousarviota päätettäes-
sä tienneet, minkä suuruinen on sote-palvelujen kustannus kunnalle 

seuraavana vuonna. Yllätystä ei ole tapahtunut kunnan taloudellisis-
sa vastuissa loppuvuodesta, vaikka palvelujen tarve olisi ollutkin suu-
rempi kuin mitä ennakolta arvioitiin. Nytkin tiedämme jo vuoden 2022 
kunnan sote-kustannukset, joista sopimuskumppani Terveystalo vastaa 
sekä kuntalaisten perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
kuin myös erikoissairaanhoidon osalta. Kustannusten kasvu on myös ol-
lut hyvin maltillista Sysmän kunnan ulkoistetuissa sote-toiminnoissa. 
Vuoden 2023 alusta hyvinvointialue vastaa sille siirtyvästä kunnan so-
te-palvelujen ulkoistussopimuksesta. Hyvinvointialueen rahoitus tulee 
valtiolta ja valtio vastaavasti leikkaa kuntien verotulo- ja valtionosuus-
rahoitusta hyvinvointialueen toiminnan rahoittamiseksi,  ja asiakasmak-
sutulot siirtyvät hyvinvointialueelle. 

Sysmän kunnan viranhaltijoita on mukana hyvinvointialueen val-
mistelussa. Kunnanjohtajana olen saanut toimia yleishallintoa ja johta-
mista valmistelevassa työryhmässä ja hyvinvointialueen väliaikaisessa 
virallisessa toimielimessä VATEssa. Tammikuussa pidettävien alueval-
tuustovaalien jälkeen alkaa aluevaltuuston päätöksenteko. 30 vuoden 
kuntahallinnon kokemuksen pohjalta voin sanoa, että olen saanut kuul-
la itselleni kiinnostavimmat, täysin uuden organisaatiotason rakenteen 
ja päätöksentekomallin valmistelua koskevat keskustelut ja pohdinnat 
– ja itsekin niihin valmistelussa osallistua. Nyt ollaan tekemässä uutta 
ja se ajatuttaa. Niin pitääkin. Ei voida vain kopioida nykyisen Päijät-Hä-
meen hyvinvointikuntayhtymän rakennetta ja päätöksentekomallia ja 
sen pohjalta tapahtuvaa toimintaa. 

Toivottavasti paljon mainostettu suora demokratia toteutuu tuleval-

la hyvinvointialueella siten, että myös pienten ja vähäväkisten maakun-
nan reuna-alueen kuntien asukkaiden ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi. 
Voimme maakunnan asukkaina siihen vaikuttaa äänestämällä tammi-
kuussa 2022 pidettävissä aluevaltuustovaaleissa. Kannustan kaikkia ää-
nioikeutettuja osallistumaan tulevaisuuden tekemiseen.

Ystävällisesti tervehtien ja Hyvää Joulun alusaikaa 2021 toivottaen

Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja
p. 044 713 4504, marketta.kitkiojoki@sysma.fi

Neljä kuukautta on menty tätä 
valtuustokautta ja tuon nyt tervei-
siä kunnanhallituksen huoneesta. 
Tuo kunnanviraston yläkerrassa si-
jaitseva huone on ollut pitkään vä-
häisellä käytöllä, kun hallituksen 
kokouksia on pidetty joko Team-
sin välityksellä tai Teatteritalolla 
turvaetäisyyksin. Lokakuussa pää-
simme vihdoin hallituksena sa-
man pöydän ympärille ja se tun-
tui oikein hyvältä. 

Valtuuston kokousten joskus 
jopa teatterimaisia piirteitä saa-
vat käänteet eivät ole näkyneet 
hallituksen työskentelyssä. Hy-

KUNNANHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

viä istumalihaksia kuukauden toi-
nen ja neljäs maanantai pidettä-
vät kokoukset ovat kyllä vaatineet; 
useampi hallituksen kokous on 
kestänyt yli kolme tuntia. Sinänsä 
kokousten pitkä kesto ei ole huo-
no asia. Keskusteltavaa on riittä-
nyt ja sanoisin, että hyvässä hen-
gessä keskustelu on sujunutkin. 
Kunnanhallituksen kokoonpano 
on sopivasti uutta ja vanhaa; löy-
tyy kokemusta elämästä ja kunta-
politiikasta, mutta myös tuoreem-
paa näkökulmaa. 

Kunnanhallituksen tehtävänä 
on toimia valtuuston työrukkase-
na eli valmistella asiat valtuus-
toon ja toimeenpanna valtuuston 
päätöksiä. Haasteita näihin teh-
täviin on tuonut se, että kunnasta 
puuttui hetken aikaa talouspääl-
likkö ja tekninen johtaja irtisanou-
tui. Tästä johtuen olemme myös 
kunnanhallituksessa joutuneet 
miettimään, miten asiat saadaan 
hoidettua ajallaan ja esimerkik-
si päiväkotikouluun liittyvät pää-
tökset tehtyä, jotta hanke pysyy 
tiukassa aikataulussaan. Budjetin 
valmistelu on herättänyt huolta 

kauden alusta lähtien. Toivon mu-
kaan jatkossa aikataulua saadaan 
aikaistettua sen verran, että pait-
si valtuutetuilla, myös kuntalaisil-
la, olisi aito mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan talousarvioon.

Tieto valmisteluun tulossa ole-
vista asioista tulee käytännössä 
ensimmäisenä kunnanhallituksel-
le. Usein asioista ei voi alkuvai-
heessa vielä tiedottaa ulospäin. 
Helposti niukka ja varovainen 
tiedotuslinja jää päälle, eikä hal-
lituksen ”kuplasta” heru tietoa 
saati osallisuutta valtuustolle, pu-
humattakaan kuntalaisista. Pää-
töksenteon avoimuus ja osallis-
taminen ovat asioita, joiden eteen 
on vielä työtä tehtävänä. 

Omaan kuplaan jääminen ei ole 
vaihtoehto laajemmassakaan mit-
takaavassa. Hyvinvointialueuudis-
tus pakottaa meidät miettimään 
sitä, miten säilytämme omat eri-
koispiirteemme ja vahvuutemme 
ja samalla toimimme osana suu-
rempaa kokonaisuutta. Muutok-
sen tai virheiden pelossa ovea ei 
pidä sulkea, vaan avata, myös siel-
lä kunnanhallituksen huoneessa!

Aluevaalit 2022

Lilli Karola.

Marketta Kitkiöjoki.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudis-
tus saavuttaa lakipisteensä 23.1.2022, jolloin va-
litaan kaikille hyvinvointialueille aluevaltuustot. 
Aluevaltuustojen toimikausi alkaa maaliskuussa 
2022. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä 
palo- ja pelastustoimea koskevasta päätöksente-
osta siirtyy aluevaltuustoille 1.1.2023. Suomeen 
perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen muodostavat Asikkalan, Hartolan, Hei-
nolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja alueelle valitaan 69 val-
tuutettua.

Aluevaltuustojen työ painottuu alussa suunnitteluun. Jatkossa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoi-
to ja sosiaalipalvelut yhdistetään ja niitä johdetaan kokonaisuutena, mikä on suuri muutos ja vaikuttaa jat-
kossa jokaisen arkeen.

Hyvinvointialueet vastaavat esimerkiksi kouluterveydenhuollosta, äitiys- ja lastenneuvolapalveluista, toi-
meentulotuesta ja erikoissairaanhoidosta sekä vanhustenhoidosta. Myös lapsiperheiden tukitarpeisiin vas-
taa jatkossa hyvinvointialue. Se vastaa myös vammais- ja mielenterveyspalveluista, päihdetyöstä sekä pe-
lastuspalveluista ja palokuntien toiminnasta. Hammashuolto ja terveyskeskusten toiminta siirtyvät samoin 
hyvinvointialueiden aluevaltuustojen järjestettäviksi.

Aluevaalien aikataulut:
Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät 

ajankohdat ovat seuraavat:
-äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 

3.12.2021
-ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
-aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
-äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
-kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
-ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
Sysmässä äänestyspaikkana toimii kunnankirjasto, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ.



www.sysma.fi

SyKuTi – Sysmän Kunnan tiedotuslehti 2/2021

Alkuvaiheen ajatuksia ja mielipiteitä 

keskustelun pohjaksi

Näin voisin kuvata tämän kirjoi-
tukseni sanomaa. Valtuustokausi 
alkoi monin tavoin totutusta poik-
keavasti. Korona siirsi niin vaaleja 
kuin valtuutettujen työn aloitusta, 
ja kuntalaiset tekivät merkittävän 
muutoksen valtuuston kokoonpa-
noon sekä voimasuhteisiin. Moni 
valtuutettu putosi pois omasta tai 
äänestäjien tahdosta. Samalla en-
sikertalaisten määrä oli myös mer-
kittävä. Myös viranhaltioiden osal-
la on tullut useita muutoksia. 

Koulutus uuteen tehtävään on-
kin ollut tärkeää jokaisen osal-
ta. Tänä vuonna olimme sen osal-
ta onnekkaita. Korona-aika opetti 
meidät käyttämään etäyhteyksiä 
ja tämä taas mahdollisti, että koko 
maakunnan alueelle voitiin järjes-
tää kaikille massiivinen koulutuk-
sen kokonaisuus.

Kolmen tunnin mittaisia ilta-
koulutuksia yhteensä 8 iltana ta-
kasi, että kaikille halukkaille tuli 
varmuudella tuhti paketti tietoa 
luottamustehtävän hoidosta niin 
käytännön kuin lakienkin suhteen. 
Heti tämän jakson jälkeen valtuu-
tetut tekivät vielä 2 päiväisen ret-
ken tutustuen toinen toiseensa. 

On hyvä ymmärtää, että mitä 
paremmin tunnemme toisemme 
ihmisinä, sitä helpompaa on kes-
kustella ja tuoda esiin omia mie-
lipiteitä ilman että se saa aikaan 
välittömästi ristiriitoja. Harvoin 
löytyy tilannetta, jossa on vain 
yksi totuus. Avoimen ja asiallisen 
keskustelun kautta voi helpommin 
löytää asioille ratkaisun. Päätös ei 
aina miellytä kaikkia mutta se on 
demokratian hinta.

Kuten aina, sai uusi valtuus-
to perintönä aiemman valtuus-
ton toimeen panemia keskeneräi-

siä asioita. Suurin niistä on uuden 
koulun rakentaminen. Koulun työ-
maa etenee aikataulussa. Kun 
koulu on valmis ja otettu käyt-
töön, on vuokrakoulun omista-
jalla vuosi aikaa siirtää rakennus 
pois. Tyhjälle alueelle on suunni-
teltu rakennettavaksi liikuntapuis-
to ja tällä kertaa suunnittelussa on 
kuultu laajasti käyttäjien mielipi-
teitä. Puiston rakentamisesta val-
tuusto teki päätöksen 15.11.2021 
ja hankkeeseen haetaan ulkopuo-
lista rahoitusta. Se, mitä toiminto-
ja puistoon lopulta tulee, tarken-
tuu vielä lopullisen suunnittelun 
aikana.

Toinen merkittävä asia on Sal-
pakierto Oy:n kanssa solmitun jä-
tehuoltosopimuksen irtisanomi-
nen. Kunta järjestää ja kilpailuttaa 
jätehuollon itse. Muutos astuu voi-
maan syksyllä 2022. Valmistelutyö 
siirtymiselle on täydessä käynnis-
sä.

Ilolan alueelle suunniteltu 
pienten ja edullisten siirtolapuu-
tarhamaisten vapaa-ajan asun-
tojen toteutus on edennyt hyvin. 
Nyt suunnitellaan infran rakenta-
mista. Kun pohjatyöt ovat valmii-
ta, voivat halukkaat aloittaa raken-
nustyöt vuokraamalleen tontille. 

Otamon toimintakeskuksen re-
montti valmistui myös syksyllä. 
Remontissa tehtiin uudet ulko-
seinäverhoukset sekä vesikatol-
le uusi huopa. Sisätiloissa tehtiin 
myös jonkin verran avauksia, kor-
jauksia ja muutoksia. Valitettavasti 
syyt, mitkä johtivat remontin aloi-
tukseen eivät remontilla poistu-
neet vaan ovat ennallaan ja osin 
jopa pahenivat. Halpa vaihtoehto 
ei ollut paras. Terveystarkastajan 
aiheellisesti puututtua asiaan on 
toiminnalle löydyttävä tilat, jossa 

lähes 100 ihmisen toiminta ja työ-
teko on terveellistä ja turvallista. 
Otamon tilojen myöhempää käyt-
töä pitää tutkia rauhassa.

Väki vähenee ja ikääntyy, mut-
ta kun sama tilanne on myös kun-
nan suoraan tai yhtiöidensä kautta 
omistamien kiinteistöjen kanssa,  
niin siinä riittää seuraaville vuo-
sille pohtimista. Kahvimyllyn koh-
taloa on pohdittu eri tahoilla mm. 
paikallislehden lehden pääkirjoi-
tuksessa. Rakennus, vaikka ei enää 
koulukäyttöön ole nykymääräyk-
sin soveltuva, on kuitenkin hyvä-
kuntoinen ja kohtuullisen pienin 
kustannuksin moneen tarpeeseen 
korjattavissa. Teatteritalo on myös 
kiireellisen korjauksen tarpeessa. 

Väki vähenee lähes yhden ker-
rostalon verran vuosittain ja sa-
malla kiinnostus asua kerrostalos-
sa on vähäistä. Yhtä niistä ollaan 
jälleen purkamassa. Kun korvaavia 
asuntoja tarvitaan, on linjattu, että 
niitä hankittaisiin tarjolle tulevista 
asunnoista rivitaloyhtiöissä. Näin 
pyrimme säästymään vanhojen ra-
kennusten korjauksilta, jotka nyky-
päivänä tulevat lähes yhtä kalliiksi 
kuin uuden rakentaminen.

Lähiaikoina on syytä harki-
ta suoraan hallituksen alaisuu-
teen perustettavaa asiantuntijois-
ta koostuvaa jaostoa. Sen tehtävä 
olisi esittää suoraan hallituksel-
le kunnan omistamien kiinteistö-
jen tilannekuva ja toimenpide-eh-
dotukset. 

Kaikki edellä mainitut kohteet 
tarvitsevat rahaa. Minkä verran 
sitä tulevina vuosina on käytet-
tävissä, on nyt suurempi arvoitus 
kuin koskaan. Maakuntauudistuk-
sen astuessa voimaan ovat kun-
nat sikäli hyvässä asemassa, että 
menojen ennustaminen on pal-
jon helpompaa. Kunnille riskial-
tis sote siirtyy pois, mutta samalla 
yli 60 % verotuloista poistuu. Mi-
ten osaamme sopeutua uuteen ti-
lanteeseen. 

Uudistuksen ympärillä on suuri 
joukko tietäjiä puolesta ja vastaan. 
Lopullista tietoa, miten tässä tulee 
käymään, saamme odotella vielä 
vuosia. Tämä johtuu siitä, että uu-
det valittavat maakuntavaltuute-
tut ovat myös uuden edessä. Miten 
toiminta lähtee käyntiin, miten se 
käytännössä organisoidaan, miten 
myönnetyt rahat riittävät ja miten 
maakunnat pystyvät käytännössä 
toteuttamaan niille määrättyä teh-
tävää mm. palveluiden tasapuolis-
ta saatavuutta koko alueella?

Nykyinen someaika tuo myös 

kaikkeen oman mausteensa. Se 
jos mikä on sitä avoimuutta, jos-
sa jokainen kirjoitustaitoinen voi 
lausua mielipiteensä. Sen myötä 
olemme saaneet tutustua myös 
ihmisryhmään, joka haluaa tar-
koituksellisesti tuhota asiallisen 
keskustelun ja tuoda omaa erin-
omaisuuttaan esille. Häirintä ja vi-
hapuhe ovat haitallisia paitsi nii-
den kohteiksi joutuville, myös 
laajemmin päätöksenteolle ja de-
mokratialle.

Maakuntakriitikot ja sillä pelot-
televat ovat myös mielestäni on-
gelmaryhmä. He ovat selvästi läh-
dössä mukaan arvostellen ja yhden 
asian etuja ajaen. Mukana on mo-
nenlaista tarkoituksellista har-
haanjohtajaa.  Maakunnan pitää 
tehtävänsä mukaan olla tasapuo-
linen. Silloin ei todellakaan kukaan 
voi lähteä vaatimaan asioita yhdel-
le kunnalle tai toiminnalle vaan 
kaikkien pitää pystyä tekemään 
päätöksiä niin että päätökset pal-
velevat kaikkia niin keskellä kuin 
seutukuntien äärilaidoilla. Jokai-
sen pitää tuntea maakunta omak-
seen asuinpaikastaan riippumatta.

Maakunnan yhteiseen hyvään 
tähtäävä neuvottelutaitoinen val-
tuutettu onkin kaikkien alueen 
asukkaiden edun mukainen asuin-
paikasta riippumatta. Kuten alussa 
totesin, avoimen ja varsinkin asial-
lisen keskustelun kautta löytyvät 
parhaat ratkaisut ja päätökset.

Mitä nyt, mitä tästä eteenpäin? 
Meille jää todella paljon tehtä-
vää. Koulusektori, liikunta, nuoriso 
ja kirjastopalvelut. Ympäristö, kaa-
voitus, liikenne, vesi- ja jätehuolto, 
rakennusvalvonta, asuntotoimi ja 
ympäristönsuojelu, elinkeinopoli-
tiikka, alueen markkinointi ja pal-
jon paljon muuta.

Olemme kunta, jossa vapaa-ajan 
asutuksen ja matkailun merki-
tys on hyvin suuri. Se tuo meille 
työtä, ylläpitää selvästi kokoam-
me paremmat palvelut ja tuo sitä 
kautta verotuloja. Olemme myös 
vahva maa- ja metsätalouskunta. 
Kunnan tehtävä onkin resurssien-
sa mukaan edelleen pyrkiä tarjo-
amaan mahdollisimman hyvä toi-
mintaympäristö ja palvelut kaikille 
kuntalaisille. 

Historiallisen suurten muutos-
ten alla toivotan kaikille Rauhaisaa 
Joulua ja Onnellista Uutta vuotta.

Veikko Kotolahti, 
valtuuston puheenjohtaja

Sysmässä on toiminut nuorisovaltuusto jo vuodesta 2011 lähtien. 
Ehkä kuitenkin vasta viime vuosina nuorisovaltuustot ovat pompanneet 
enemmän esiin valtakunnallisesti mediassa,  kuin myös täällä Sysmässä. 
Nuorisovaltuusto on ollut aktiivinen lobbaustyössään mm. uuden kou-
luhankkeen suhteen ja ottanut kantaa viime vuosina mediaan noussei-
siin kiusaamisasioihin. 

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten omia 
vaikuttamiselimiä. Nuorisovaltuustoissa toiminta on täysin nuorten nä-
köistä, mutta pääasiallinen tehtävä on tuoda nuorten ääntä kunnan pää-
töksentekoon ja näin ollen ajaa paikallisten nuorten etuja. Kuntalakiin 
nuorisovaltuustot kirjattiin vuonna 2015 takaamaan nuorten mahdol-
lisuudet osallistua ja vaikuttaa. Yhä useammalla nuorisovaltuustolla on 
puhe – ja läsnäolo-oikeus lauta/valiokunnissa ja kunnanvaltuustossa, 
parhaimmillaan jopa kunnanhallituksessa.

Nuorisovaltuustoilla on oma valtakunnallinen liitto, Suomen nuoriso-
valtuustojen liitto, jonka liittohallitus ja puheenjohtajisto valitaan joka 
syksy liittokokouksessa. Sysmäläistäkin edustusta on saatu sinne mu-
kaan, sillä nuorin kunnanvaltuutettumme Nette Rimpioja valittiin Suo-
men nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Sysmän nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä mukana 13 jäsentä. 
Nuorisovaltuustolle nimitetään toimikauden alussa puheenjohtajisto, 
sekä edustajisto toimielimiin. Sysmän nuorisovaltuustolla on puhe – ja 
läsnäolo-oikeus toiminta- ja hyvinvointi valiokunnassa sekä kunnan-
valtuustossa.

Kuka minä olen?
Ronja Lind, Lahden Lyseossa ensimmäistä lukio vuotta opiskeleva 

sysmäläinen nuori. Nuori, joka haluaa tehdä paljon asioita omalla ta-
vallaan eikä ole valmis tyytymään ihan kaikkeen.  Sysmän nuorisoval-
tuustoon olen lähtenyt muutama vuosi sitten hieman sattumalta mu-
kaan ja nyt toimin puheenjohtajana, sekä kunnanvaltuustoedustajana.

Toimin myös Suomen Nuorisovaltuustojen liiton paikallisena kou-
luttajana. Sysmässä nuorisovaltuustotoiminnalla on mielestäni loista-
va pohja, jota on hyvä lähteä rakentamaan vielä paremmaksi. Nuoriso-
valtuustoon on tänä syksynä lähtenyt paljon uusia innokkaita nuoria 
vaikuttajia, joista saadaan vielä kuulla paljon hyvää tulevaisuudessa. 

Nuorisovaltuutetut ovat 

tulevaisuuden 

tekijöitä

Veikko Kotolahti.

Ronja Lind.
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uusia kasvoja Sysmän kunnanvirastolla
JANI NURMINEN

Olen Jani Nurminen, 47-vuotias perheellinen 
mies, perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi teini-ikäis-
tä lasta. Olen asunut Sysmässä yli 25 vuotta, alun-
perin olen lähtöisin Heinolasta, mutta koen oleva-
ni sydämeltäni sysmäläinen. Olen aiemmin toiminut 
25 vuotta ensihoitajana pääasiassa täällä Sysmäs-
sä, mutta viimeiset pari vuotta Lahdessa. Harrastuk-
siini on kuulunut vpk-toiminta yli 20 vuotta, urhei-
len kovasti, pelaan salibandya, sulkapalloa, hiihdän, 
rullaluistelen, laskettelen ja kalastan monin eri ta-
voin mm. perhokalastan. Nyt toimin erikoisammat-
timiehen nimikkeellä Sysmän kunnassa ja tarkoitus 
olisi tulevaisuudessa toimia vesi- ja viemärilaitok-
sen hoitajana. Sysmässä on hyvä asua ja elää ja yri-
tän parhaani mukaan hoitaa työtehtäväni kuntalais-
ten parhaaksi.

RIIKKA JUNTTILA

Olen hartolalaislähtöinen Hämettä ympäri kier-
tänyt paluumuuttaja, jonka houkutteli Sysmään kir-
jastonjohtajan monipuolinen ja kiinnostava toimen-
kuva. Muutin perheeni kanssa Sysmään Lahdesta, 
missä ehdin asua lähes parikymmentä vuotta ja 
työskennellä kolmetoista. Olen aina ollut töissä eri-
laisissa kirjastoissa ja myös kaikki opintoni ovat kir-
jastoalalta. On ollut onni löytää oma unelmien am-
matti ensimmäisellä yrityksellä. Harrastan yllättäen 
lukemista ja lukemisesta kirjoittamista. Lisäksi joo-
gaan ja käyn Sysmän voimistelijoiden kahvakuula-
tunnilla. Haaveilen avantouimisesta, mutta vihaan 
kylmää. Sysmässä on loistavat mahdollisuudet har-
rastaa kaikenlaista. Muutoinkin Sysmän palvelut 
ovat ällistyttäneet minut monipuolisuudellaan. Va-
litettavasti luontokohteisiin en ole vielä ehtinyt, 
mutta nekin ovat jo korvan takana suunnitelmissa. 

Sysmän kirjaston syksy on ollut johtajalleen vauh-
dikas ja täynnä uuden oppimista. Koululuokkia on 
käynyt runsaasti kirjastotunneilla ja kirjailijaresi-
denssi Villa Sarkiassa on vaihtunut vilkkaasti vieraat, 
jotka ovat saapuneet ympäri Eurooppaa ja kotimaa-
ta. Kielitaitoakin on siis saanut treenata. Olemme 
panostaneet uuden aineiston esillepanoon ja esit-
telyihin. Lisäksi laitoimme hyrskynmyrskyn lasten ja 
nuorten romaanien hyllyillä, jotta kukin löytäisi hel-
pommin ikätasolleen sopivaa luettavaa. Tapahtumia 
ei ole vielä epävarmassa tilanteessa juurikaan jär-
jestetty, mutta uutta aineistoa on tilattu sitten sitä-
kin ahkerammin. Tammikuussa käynnistyy kuitenkin 
kirjaston oma lukupiiri sekä Tarinatilkku -tapahtuma, 
jossa tehdään käsitöitä ja kuunnellaan ääneen luet-
tuja novelleja ja muita tekstejä. Lämpimästi tervetu-
loa kirjastoon, täällä ollaan sinua varten.

SARI KOITTOLA

Hei, minä olen Sari Koittola Sastamalasta, asun 
täysin maalla Tampereen ja Porin väillä, melko lail-
la puolessa välissä.

Perheeseen kuuluu 2 aikuista lasta, poika asuu 
Hämeenlinnassa, ja tytär perheineen lähellä, vajaa 
10 km. Tyttärellä on 3 pientä poikaa, jotka ovat mum-
mon sydänkäpysiä, ja paljon elämässäni mukana.

Taloushallinnon erilaisia tehtäviä olen tehnyt rei-
lut 20 vuotta, kaikkea mahdollista palkanlaskennan 
ja kirjanpidon osalta lähinnä. Viimeksi olin 6,5 v Ylö-
järven seurakunnassa, joka oli ensimmäinen työ jul-
kishallinnon osalta, ja yritysmaailman jälkeen melko 
haasteellistakin. Viihdyin erittäin hyvin, mutta sitten 
työ alkoi tuntumaan liian rutiinilta, joten aloin kat-
selemaan työpaikkaa missä olisi vielä jotain opit-
tavaakin. Voisin sanoa, että nykyisessä talouspääl-
likön tehtävässäni sitä on runsain mitoin, ja pidän 
haasteista.

Luonteeltani olen iloinen ja sosiaalinen, kova jut-
telemaan ja nauramaan, en siis välttämättä ihan kir-
janpitäjän prototyyppi. Vapaalla teen jonkin verran 
käsitöitä, yritän liikkua, eniten pidän tanssista eri 
muodoissa. Liikunta on aloitettava kunnolla uudel-
leen koska koronan takia monet harrastukset lop-
puivat kuin seinään, ja sen kyllä huomaa itsestään.

Sysmään tulin innoissani, vuokrasin asunnon kak-
koskodiksi koska matka on niin pitkä. Minusta tuntuu 
kuin olisin kaupungissa, kun kaikki on kävelymat-
kan päässä, eikä aina tarvitse autolla lähteä kuten 
kotona. Odotan kevättä, että pääsen nauttimaan pa-
remmin upeista maisemista ja siitä että järvi on lä-
hellä. Olen kotoisin Jyväskylästä, joten Päijänne on 
minunkin järveni.

Minut on otettu todella lämpimästi vastaan, ja toi-
von tutustuvani ihmisiin, joten nykäise ihmeessä hi-
hasta ja tule juttelemaan!

KAISA TYRNI

Olen Kaisa Tyrni ja odotan innolla että pääsen 
aloittamaan uuden työni 1.1.2022 alkaen Sysmän 
kunnan hallinnoimissa Etelä-Suomen lomituspal-
veluissa.

Tällä hetkellä työskentelen Hämeenlinnan kau-
pungin lomituspalveluissa maatalous- ja lomitus-
päällikkönä. Uudessa tehtävässä toimenkuvani tu-
lee olemaan HR-päällikkö.

Koulutukseltani olen agrologi. Työurani on jo koh-
tuullisen pitkä ja siihen on kuulunut monipuolisia 
tehtäviä neuvojana kotieläintuotannon parissa mm. 
ProAgriassa ja meijereissä. 

Lomituksen parissa olen työskennellyt vuodes-
ta 2008.

Olen myös hauholaisen kasvinviljelytilan emäntä. 
Perheeseeni kuuluu päätoimisesti maatalousyrittä-
jänä toimiva mieheni ja kolme aikuista lasta.

Viihdyn maalla ja luonnossa. Pidän luonnossa liik-
kumisesta kahden labradorinnoutajani kanssa, mök-
keilystä Päijänteellä, eläimistä ja niiden kanssa te-
kemisestä sekä käsitöistä.

Kaunista maaseutua ja luontoa löytyy myös Sys-
mästä, joten on kiva päästä näkemään ja kokemaan 
uusi työyhteisö siellä.

On hienoa olla mukana luomassa yhdessä uut-
ta Etelä-Suomen lomituspalvelua, yhdessä olemme 
enemmän !

ESKO NIEMINEN

Tuleva Etelä-Suomen Lomituspalveluiden cont-
roller ja nykyinen lomituspalvelukoordinaatto-
ri Esko Nieminen Olen työskennellyt lähes kolme 
vuotta Kouvolan kaupungin lomituspalveluissa. 

Tehtäviini  lomituspalveluissa kuuluvat talous-
selvitykset, kirjanpidon seuranta, itsejärjestettyjen 
lomitusten päätösten teko ja maksatus, palkanlas-
kenta, asiakaspalvelu- ja neuvonta sekä hankinto-
jen kilpailutuksiin liittyvät tehtävät. Lisäksi toimin 
lomituspalvelujohtajan sijaisena.

Ennen Kouvolan pestiä olen työskennellyt lo-
mituspalveluissa kaikissa mahdollisissa tehtävissä 
Keski- ja Itä-Uudellamaalla vuodesta 1992 lähtien. 
V. 2016 - 2017 toimin lomituspalvelujohtajan sijai-
sena Keski-Pohjanmaalla Toholammin suuressa yk-
sikössä.

Koulutukseltani olen maat.-metsätieteiden mais-
teri ja kotoisin Tampereelta.

Minun, vaimoni ja yhden vielä kotona asuvan lap-
seni vakituinen koti sijaitsee Etelä-Tuusulassa.

Harrastuksiani ovat mm. omakotitalon hoitami-
nen, kuntosaliharjoittelu, koiran kanssa lenkkeily, 
matkailu, kalastaminen ja lukeminen.

TIINA REIMAN

Olen Tiina Reiman Jyväskylästä, aloitin vs. ympä-
ristönsuojelutarkastajana elokuun alkupäivinä. Ym-
päristönsuojelutarkastajan tehtäväkenttä on hyvin 
moninainen Sysmän kaltaisessa kunnassa yksi hen-
kilö vastaa kaikista ympäristöön liittyvistä tehtävis-
tä. En ole aiemmin ollut kuntasektorilla töissä, joten 
myös kunnan hallinnollisissa asioissa on paljon opit-
tavaa. Työ on mielenkiintoista ja antoisaa, kahta sa-
manlaista päivää ei ole.

Jani Nurminen.

Riikka Junttila.

Esko Nieminen.

Kaisa Tyrni.

Sari Koittola.

Tiina Reiman.
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Sysmän kunnalle myönnettiin lähivirkistysalueiden kunnostus- ja ke-
hittämisavustusta koronan ansiosta 2020.  Uudenmaan Ely-keskuksen 
myöntämän rahoituksen ansiosta on vuoden ajan kohennettu Ohrasaar-
ta sekä Elämyspolkua.  

Vuodenvaihteen lähestyessä hankekin lähestyy loppuaan. Tähän 
mennessä hankkeessa on rakennettu Ohrasaaren saunalle uusi nuo-
tiopaikka, siistitty saunamökkiä ja asennettu uusi laituri. Lisäksi fris-
beegolfradan kyltit uusittiin ja rataa selkeytettiin. Saaren toiminnoista 
kertomaan asennettiin uusi infokyltti Ohrasaaren parkkipaikalle.  Sa-
malla tilattiin uudet kyltit puhdistamon lammen sillalle kertomaan lin-
tuvesistä ja Natura 2000-alueesta sekä kirkon parkkipaikalle kertomaan 
alueen muinaismuistoista.

Elämyspolulla taas on tämän vuoden aikana rakennettu uutta valais-
tusta sekä asennettu syreenien keskelle pergola. Lisäksi palvelutalon 
läheisyyteen polulle asennetaan musiikkipenkki, josta soi Olavi Virran 
Hopeinen kuu aina istuessa.

Loppuvuoden aikana Ohrasaaren silta suunnitellaan uusiksi, jotta ku-
lusta saareen saadaan esteettömämpi ja huoltotyöt saaressa onnistu-
vat paremmin.

Ronja Nieminen, hankevastaava

Lähivirkistysalueiden 
kunnostushankkeen kuulumiset

YRITYSNEUVONTA
Sysmän kunta tarjoaa yritysneuvontaa sysmäläisille yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. Tarjoamme yrityksesi tarpeen mukaista palvelua räätälöidysti, etsien 

oikean henkilön yrityksesi avuksi. Palveluja ovat:
- Yritysten perustaminen
- Yleinen yritysneuvonta
- Talousneuvonta
- Jatkajapalvelu ja sukupolvenvaihdokset lähellä eläköitymistä oleville yrittäjille
- Muut erityistoimenpiteet tapauskohtaisesti
Sysmän kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen ProAgria Etelä-Suomen kanssa yrityspalvelujen tuottamisesta sysmäläisille ja alueelle sijoittumista suun-

nitteleville yrityksille. Hyödynnä monialaista asiantuntijatiimiä toiminnan kehittämisessä. 

Ota yhteyttä ja sovitaan jatkoaskeleet!

Karita Alen
Yritysasiantuntija, MMM
ProAgria Etelä-Suomi ry
0400 461 708
karita.alen@proagria.fi

Tulentekopaikka.

Lintuvedet kyltti.Ohrasaaren laituri.

Elämyspolun pergola.

Karita Alen.
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Rehtori Simo Sinervo ja Oppilas-
kunnan puheenjohtaja Elisa Ant-
tila rupattelevat mukavia koulun 
käytävällä.

Kuvaajat: Inka Koskenniemi & 
Emma Toivonen

Yhtenäiskoululla ja lukiolla odotetaan innolla ensi syksyä ja muuttoa 
uuteen kouluun. Yhteiselle koululle muuttavat kaikki lapset varhaiskas-
vatuksesta lukion abeihin. Sysmä uskoo lapsiin ja nuoriin ja tarjoaa hy-
vät opiskelumahdollisuudet myös kauempaa tuleville. 

Espoosta Sysmään lukioon tänä syksynä tullut Lumi Renvall sanoi 
juuri, että Sysmän lukio oli hyvä valinta. E-urheilu,ajokortti, oma läppä-
ri ja ilmainen ystävyyskoulumatka Saksaan houkuttivat. Ryhmäkoko ei 
Sysmässä juuri 15 opiskelijaa ylitä.

Koulu kannustaa vapaapalokuntaan

VPK:ssa aktiivisesti toimivat yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaat Roope 
Ruppa, Aapo Luhio, Tuomas Aroalho, Jenny Virtanen ja Onni Nurminen 
toimivat hyvinä esimerkkeinä turvallisuusosaamisen kehittymiselle uu-
dessa koulussa. Kevään 2021 NouHätä - kilpailun valtakunnallisen sar-
jan kolmas tilakin takaa sen.

- Nuorten innokas palokuntaharrastus on lämmittänyt erityisesti 
mieltäni. Paikallisyhteisön turvallisuudelle on aivan erityisen tärkeää, 
että pelastusosaaminen säilyy Sysmässä tulevaisuudessakin omissa kä-
sissä. Monelle innokkaalle palokuntanuorelle on harrastuksesta tullut 
ensin sivutoiminen ansiotyö ja sitten ammatti. Koulu on ylpeä nuoris-
taan.

Koulumestari Simo Sinervo

Koulumestari on hyvin tyytyväinen – 
palomestarit valmiina uuteen kouluun

Neljän lomituspalvelujen paikallisyksikön (Hämeenlinna, Kouvola, 
Loviisa ja Sysmä) muodostama Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallis- 
yksikkö starttaa 1.1.2022. Kuluvan vuoden yhdistymisvalmistelut ovat 
sujuneet ripeästi ja olemme valmiina tuottamaan ja kehittämään par-
haat lomituspalvelut Etelä-Suomen alueelle. 

Vuoden 2022 alussa muodostuu 
neljä uutta paikallisyksikköä

Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA yhdistää lomituspalvelujen 
paikallisyksikköjä isommiksi kokonaisuuksiksi vuosien 2022 ja 2023 
aikana. Nykyisistä 38 paikallisyksiköstä muodostetaan 12 paikallisyk-
sikköä. Vuonna 2022 aloittavat Kurikan, Mikkelin, Vehmaan ja Sysmän 
hallinnoimat paikallisyksiköt. Sysmän paikallisyksikön alueeseen kuu-
luu 53 kuntaa ja kaupunkia ja uusi paikallisyksikkö on nimeltään Ete-
lä-Suomen lomituspalvelut maantieteellistä aluetta kuvaten. 

Etelä-Suomen lomituspalvelut
Asiakastiloja alueella on 1010, joilla on 1445 lomaoikeutettua. Heis-

tä kunnallisen lomituksen valinneita on 83 % ja itse järjestetyn lomi-
tuksen valinneita on 17 %. Noin 20 tilan yrittäjät puhuvat äidinkiele-
nään ruotsia, palvelua on saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 
Lomitustilojen tuotantosuunnista lypsykarjatilat muodostavat yli puo-
let, 54 %, muut nautatilat noin viidenneksen, 21 %. Sikaloiden osuus 
on 9 % samoin kuin hevostilojen, lampoloita on 5 % ja kanaloita 2 %. 
Melan lomituspäiväennuste alueelle on 56000 lomituspäivää. Tähän 
luetaan vuosiloma-, sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen päivät. 

Yrittäjästä välittäviä palveluja  tuottaa 210 kuukausipalkkaista maa-
talouslomittajaa, lisäksi lukuisat määräaikaiset, lyhyitä työjaksoja teke-
vät lomittajat. Ostopalveluyrittäjiä ja yrityksiä on noin 48, näistä suurin 
osa tekee osan vuotta lomituskeikkoja, harvalla on päätoimenaan lo-
mituspalvelut. Lomahallinnossa virka- ja työsuhteessa on 18 henkilöä. 
Karjatalousyrittäjän hyvinvoinnin tukemiseksi Etelä-Suomen lomitus-
palveluille on Sysmän kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa 
budjetoitu 13,99 milj. €. Toiminta on Sysmän kunnan organisaatiossa 
kunnanhallituksen alaista toimintaa. 

Länsitiimi ja Itätiimi
Etelä-Suomen lomituspalvelut toimii kahtena tiiminä, Länsi- ja Itätii-

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN - 
ETELÄ-SUOMEN LOMITUSPALVELUT ALOITTAA 1.1.2022

minä. Päijänne ja tie E4 ovat luontainen raja tiimeille, tiimit tekevät yh-
teistyötä keskenään. Jokaisella maatalouslomittajalla on oma esimies, 
lähijohtaja, mutta asioita hoidetaan tiiminä. 

Asiakaspalveluun tulee oma puhelinnumero, johon vastataan klo 
10-14 välisenä aikana. Kaikkien hallintohenkilöiden puhelinnumerot 
ovat julkisia. Tehtäväkuvat ja alueet muuttuvat jonkin verran nykyisestä, 
suosittelemme soittamaan asiakaspalvelunumeroon, josta ohjataan työ 
eteenpäin tiimille. Tiedotamme puhelinnumerot myöhemmin. Asioin-
nissa kannattaa käyttää ensisijaisesti Lomitusnettiä, niissä tilanteissa, 
jotka eivät edellytä puhelua. Lomitusnettiin kirjaudutaan henkilökoh-
taisilla pankkitunnuksilla ja se on aika- ja paikkariippumattomasti asi-
akkaiden käytettävissä. 

Tavoitetilamme
Etelä-Suomen lomituspalveluissa tavoitteenamme on olla yhdessä 

toimiva, asiakasta ja henkilöstöä arvostava, ammattitaitoinen ja asian-
tunteva maatalouslomituspalvelua tuottava yksikkö, joka turvaa hyvin-
voivaa maaseutua yhdessä sidosryhmien kanssa. Olemme teitä varten! 
Hyvää tulevaa lomituspalvelujen vuotta 2022!

Ystävällisin terveisin
Tulevan Etelä-Suomen lomituspalvelujen hallintoväki



www.sysma.fi

SyKuTi – Sysmän Kunnan tiedotuslehti 2/2021

Sysmän Kunnan Tiedotuslehti 2/2021
Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät, Pieksämäki
Tekstit ja kuvat: Sysmän Kunta

Teknisen toimen vuosi on kulunut vauhdilla useiden hankkeiden pa-
rissa. Suurin rakennushanke tällä hetkellä on Meijän päiväkotikoulu, 
jonka rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Rakennusurakka on sujunut 
hienosti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Päiväkotikoulu valmistuu 
ensi kesänä ja rakennus saadaan käyttöön syksyllä 2022. Marraskuus-
sa 2021 päiväkotikoulun rakennustyömaalla näytti tältä (kuvat: Raken-
nusliike U. Lipsanen Oy).

Talvi tekee tuloaan ja teiden talvikunnossapito on ajankohtainen asia. 
Ajalle 1.11.2021-30.4.2023 on tehty sopimus kaava-alueen kulkuväy-
lien talvikunnossapidosta Koneurakointi Tarmo Oksanen Ky:n kanssa. 

Lisäksi työn alla tänä vuonna ovat 
olleet mm. seuraavat hankkeet:

• Kunnanvirasto, jätevedenpuhdistamo ja pelastusasema sekä Ola-
vin toimintakeskus ovat saaneet syksyllä 2021 aurinkovoimalat, joi-
den avulla tullaan tuottamaan osa kiinteistöjen tarvitsemasta sähköstä.

• Uimahallin peruskorjausurakassa on kilpailutettu terapia-allas ja 
pääurakka tullaan kilpailuttamaan alkuvuodesta 2022. Korjausurakka 
kokonaisuudessaan toteutetaan kesä-elokuussa 2022.

• Uuden päiväkotikoulun läheisyyteen suunnitteilla olevan liikun-
tapuiston hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeeseen haetaan 
liikuntapaikkarakentamisen avustusta aluehallintovirastolta. Hanke on 
suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2022 - 2024.

Teknisen toimen terveiset

Geopark
-yritysyhteistyö

Olennainen osa geopark-toimintaa on yhteistyö alueen yritysten, yh-
distysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yritykset ja yhteisöt voivat ha-
kea Salpausselkä Geopark -yhteistyökumppaneiksi ja mm. hyödyntää 
geopark-logoa toiminnassaan. Tervetulleita mukaan ovat niin alueella 
toimivat matkailuyritykset ja paikallisoppaat kuin esimerkiksi erilaisten 
paikallisten tuotteiden tuottajat kuten leipomot, panimot, myllyt, maa-
tilat tai matkamuistoja valmistavat yritykset.

Sysmästä ovat jo mukana Tervalepikon Torpat sekä Taipaleen pienti-
la Geopark-yritysyhteistyössä.
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