
Hyvän elämän kuningaskunta – Hartola

HaKuTi 
Hartolan Kunnan tiedotuslehti 

1/2022

Hartolassa on hyvä elää!
Hartolan kunta käyttää markkinoinnissaan lausetta 

”Hartolassa on hyvä elää!”. Itse olen ehtinyt nyt asua 
Hartolassa noin puoli vuotta ja tällä kokemuksella voin to-
deta, että lause on totta - Hartolaan on helppo kotiutua 
ja täällä viihtyy. Olen jutellut usean hartolalaisen kans-
sa heidän omasta suhteestaan Hartolaan; olen tavannut 
ihmisiä, jotka ovat eläneet Hartolassa koko ikänsä ja toi-
saalta myös heitä, jotka ovat muuttaneet tänne muual-
ta. Kuulemani kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.

Hartolassa arvostetaan lähiluontoa, yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä tekemistä sekä riittäviä peruspalveluita. Monissa 
kokemuksissa korostuu ystävät ja ihmiset, eli oma sosi-
aalinen lähipiiri. Myös harrastusmahdollisuudet ovat pie-
nen kunnan tarjonnaksi huomattavan laajat. Hartolassa 
on panostettu ulkoilureitteihin, erityisesti Tainionvirran 
kauniissa maisemissa. Tämän lisäksi kesällä voi harras-
taa golfia, kalastusta tai vaikkapa pyöräillä uutta Vella-
mo -retkipyöräreittiä pitkin kaunista maaseutumaisemaa 
ihaillen. Talvella Purnun laskettelurinteet, lähiympäristön 
monipuoliset hiihtoladut sekä KunkkuAreenan ja Liikun-
tamajan sisäliikuntatilat mahdollistavat aktiivisen elämän 
myös talvisaikaan.

Miten sinä kehittäisit Hartolaa? Tämä kysymys on 
nyt esillä, kun olemme päivittämässä kunnan strategi-
aa. Hartolan kunnan haasteena on kunnan asukasmää-
rän vuosittainen pienentyminen ja sitä kautta vähenevät 
taloudelliset resurssit. Kunnan väestö myös ikääntyy voi-
makkaasti. Tämä johtuu osaltaan myös siitä, että nuoret 
lähtevät opintojen perässä muualle, eivätkä enää välttä-

mättä palaa kotiseudulleen. Hartolassa haluamme kui-
tenkin nähdä vanhusväestön lisääntymisen rikkautena ja 
tämä muuttuva väestöpohja on huomioitava myös pal-
veluiden järjestämisessä. Erityisen tärkeäksi muodostuu 
tulevaisuudessa yhteisöllinen työ, jolla huomioimme ih-
misten sosiaaliset tarpeet, ehkäisemme yksinäisyyttä ja 
luomme tapoja olla toistemme tukena ja apuna.

Hartola hakee kuitenkin kasvua myös työikäisistä lapsi-
perheistä. Hartolassa on vastikään valmistunut uusi upea 
yhtenäiskoulu, joka tarjoaa turvalliset ja terveelliset ti-
lat oppimiseen. Kunnan markkinoinnissa on jatkossakin 
syytä korostaa sitä, että täällä on hyvä elää. Hartolassa 
on työpaikkoja tarjolla ja asunnon löytää helposti! Ko-
vasti teemme töitä myös sen eteen, että uusia yrityksiä 
ja sitä kautta uusia työpaikkoja paikkakunnalle tulisi jat-
kossakin. Hartolan sijainti VT4:n varrella luo tälle hyvät 
edellytykset.

Korona on piinannut Hartolaa, Suomea ja koko maa-
ilmaa jo yli kahden vuoden ajan. Vaikka rajoituksista on 
päästy eroon, ei korona silti ole mihinkään kadonnut. Uu-
sia variantteja muodostuu ja luultavasti jokainen tulee ko-
ronaviruksen sairastamaan, jotkut useampaan kertaan. 
Neljäs rokotuskierros lienee ajankohtainen syksyllä. Näis-
tä näkymistä huolimatta pyrimme koko ajan kohti nor-
maalimpaa elämää, jota ei tarvitse rajoituksilla kahlita.

Tänä vuonna järjestämme Hartolan markkinat taas pe-
rinteiseen tapaan kahden poikkeusvuoden jälkeen. Me 
kunnassa teemme töitä sen eteen, että markkinat saa-
daan turvallisesti järjestettyä ja meillä on vahva usko sii-

hen, että väki 
löytää mark-
kinoille tule-
vana syksy-
nä. Ajankohta 
on perinteinen, 
syyskuun en-
simmäinen lau-
antai. Markki-
nat ovat yksi 
kunnan käynti-
korteista ja sik-
si olen iloinen, 
että ne saa-
daan järjestet-
tyä taas, laajassa yhteistyössä kuntalaisten sekä paikal-
listen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kesä on aivan oven takana ja monet vapaa-ajan asuk-
kaatkin saapuvat Hartolaan taas pitkän talven jälkeen. 
Hartolassa kesä on parasta aikaa, kun väkimäärä tuplaan-
tuu ja ihmisiä tapaa taas enemmän kaupassa, kahvilois-
sa ja kylänraitilla. Oletpa sitten hartolalainen, vapaa-ajan 
asukas, Hartolassa työssä käyvä ulkopaikkakuntalainen 
tai satunnainen ohikulkija, haluan toivottaa sinulle oi-
kein hyvää kesää! Tuokoon aurinko valoa, iloa ja energi-
aa meille kaikille. Kesäinen Kuningaskunta toivottaa kaik-
ki tervetulleeksi!

Jarkko Seppälä, kunnanjohtaja

Olen Noora Laa-
manen Heinolas-
ta. Aloitin huhti-
kuun alussa Hartola 
ja Sysmä liikkeelle 
-hankkeessa liikun-
nanohjaajan teh-
tävissä. Työhöni 
kuuluu ryhmien oh-
jausta ja liikuntaneu-
vontaa. 

Vapaa-ajalla har-
rastuksiini kuuluu 
lenkkeily ja kunto-
saliharjoittelu. Pi-
dän luonnossa liik-
kumisesta, kesäisin 
mm. maastopyöräi-
len. Tämä on ensim-
mäinen liikunta-alan 
työpaikkani ja olen 
erittäin innostu-
nut uudesta työstä-
ni. Toivon että saan 
kuntalaisia mukaan 
liikunnan pariin!

Aloitin työni Hartolan kunnan hallintojoh-
tajana maaliskuussa. Johdan kunnan yleistä 
hallintoa ja vastaan henkilöstöasioista. Lisäksi 
vastuulleni kuuluvat kirjasto ja vapaa-aikatoi-
mi. Toimin myös kunnanhallituksen ja -valtuus-
ton sihteerinä sekä tarvittaessa kunnanjohta-
jan sijaisena. 

Sydämeni sykkii kunta-alan kehittämiselle. 
Haluan omalla osaamisellani ja työpanoksella-
ni tehdä Hartolan kunnasta entistä houkutte-
levamman työnantajan. 

Aiempia työpaikkojani ovat olleet Suomen 
Posti Oyj, Valtiokonttori, Helsingin kaupunki 
ja Lopen kunta, joissa olen työskennellyt yli 
30 vuoden ajan niin yritysmyynti- ja viestin-
tätehtävissä kuin henkilöstö- ja yleishallinnon 
parissa. 

Tällä hetkellä asun avomieheni kanssa Heino-
lassa. Työn vastapainoksi vietän aikaani muun 

Katja KoskulaNoora Laamanen

Uusia kasvoja kunnantalolla

muassa liikunnan, ul-
koilun, kulttuurin, kok-
kailun ja kirppistelyn 
merkeissä.
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Markkinavastaava Jyrki Tarhonen, sekä markkinapro-
jektisihteeri Marjut Virlander ovat vetovastuussa syksyl-
lä järjestettävistä Hartolan markkinoista. Viime kesänä jo 
tehtiin töitä, oltiin kauppiaisiin yhteyksissä sekä uudis-
tettiin logon ja nettisivujen ilmettä. Nyt markkinapöhinä 
onkin jo taas kunnolla käynnissä.

Tarkoitus olisi järjestää mahdollisimman perinteiset ja 
laajat markkinat kahden koronavuoden jälkeen, tätä toi-
vottiin kauppiaiden keskuudessa sekä yhdistysillassa, vie-
läpä sataprosenttisesti! Kunta on hakenut Päijänne-Lea-
der ry.ltä hankeapurahaa markkinoiden uudistuksiin, 
jotka koskevat turvallisuutta, hygieniatason korottamis-
ta ja mainostamista. Pandemian jälkeen onkin tärkeää 
päivittää konseptia kohti ”turvallisempia markkinoita”.

Markkinoita olisi mahdoton järjestää ilman koko kylän 
panostusta. Yhdistykset ja vapaaehtoiset ovatkin markki-
noiden kantava voima, kunnan omia työntekijöitä unoh-
tamatta. Tämä tapahtuma on meille kaikille vuoden ko-
hokohta, ja tärkeä paikka kokoontua porukalla, nähdä 
vanhoja tuttuja ja täydentää varastot markkinakauppi-
aiden tuotteilla. 

Hartolan markkinat täyttää tänä vuonna huimat 85 
vuotta! Todellisuudessa markkinoiden historia juontaa 
juurensa vieläkin pidemmälle, kenties pitäisikin juhlistaa 
jo 185 vuotista perinnettä? Kauan markkinoita on kuiten-
kin järjestetty ja parhaamme tehdään, että perinne jat-
kuu loistokkaana vielä pitkään! 

Nähdään siis markkinoilla 
syyskuun ensimmäisenä lauantaina, 3.9.2022!

MARKKINAT
INFO
Hartolan Markkinat

3.9.2022 klo 8-17.

www.hartolanmarkkinat.fi

85. juhlavuosi

Myös facessa ja instagramissa

Tapahtumat
KESÄKUU
Taidesalonki Talvion puistojoogat
10.6.  alkaen Taidesalonki Talvio, 
 kuvataidenäyttely, Koskipääntie 2
11.6. Kirppis-Ralli, SilmukkaKoukussa ry
12.6. Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus Joutsan 
 Pappinen – Kompelonlahden leirikeskus
12.6. Pyhiinvaeltajien messu Kompelonlahden 
 riihikirkossa, klo 18
13.6. Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus 
 Kompelonlahden leirikeskus – Hartola 
13.6.	 Pyhiinvaeltajien	messu kirkossa,	klo	18
14.6. Pyhän Olavin viestipyhiinvaellus 
 Hartola – Sysmä 
17.–19.6. Rentoutumis-retriitti kässäillen/Silmukkalanit 
 24h, järj. SilmukkaKoukussa ry, 
 
HEINÄKUU
Taidesalonki Talvion puistojoogat
Taidesalonki Talvio, Kuvataidenäyttely, Koskipääntie 2 
2.-10.7 Päheet museot –museoviikko, 
 Itä-Hämeen museo
3.7. Opastettu kasvi- ja maisemaretki, klo 14, 
 Harjun perinnemaisematila
7.7. Sysmän Suvisoiton konsertti 

 Hartolan kirkossa 
9.7. Kirppis-Ralli, SilmukkaKoukussa ry
10.7.	 Konfirmaatiomessut	kirkossa,	klo	10	ja	13
29.7. Hartola—Jazz
30.7. Kirppis-Ralli, SilmukkaKoukussa ry
31.7.  Hautausmaa kävely klo 11.30

Uimakoulu, skeittileiri, päivät ilmoitetaan myöhemmin.

ELOKUU
6.8. Kuningas Cup jalkapallo 
 -pienjoukkueturnaus, klo 10.30.
19.8.  Taiteiden Yön etkot – Taidesalonki Talvio 
 ja Itä-Hämeen museo 
19.8. Taiteiden Yö, SilmukkaKoukussa ry
21.8. asti Taidesalonki Talvio, 
 kuvataidenäyttely, Koskipääntie 2
27.8. Kirppis-Ralli, SilmukkaKoukussa ry
 
SYYSKUU
2.9. Porraskunkku ja Hirrentyöntökisat Soriksella, 
 Visantie 29, klo 17
3.9. HARTOLAN MARKKINAT
3.9. Markkinoiden lähetyslounas srk-talossa 
8.9. Kuntotestit KunkkuAreenalla 

10.9. Eräilta klo 17, Rajamäen metsä Kuivajärvellä, 
 Lepsalantie 675, 19540 Koitti

LOKAKUU
2.-9.10.  Vanhustenviikko: tapahtumia, toimintaa, 
 musiikkia ja liikettä

MARRASKUU
5.11. Pyhäinpäivän iltakirkko, klo 18
 
JOULUKUU
1.-24.12. Silmu-Pupun Joulukalenteri, 
 SilmukkaKoukussa ry
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja 
 seppeleenlasku sankarihaudoille, klo 10
6.12.  Hartolan kunnan Itsenäisyyspäivän 
 juhlallisuudet 
11.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa, klo 18
24.12. Jouluaaton perheiden joulukirkko kirkossa, 
 klo 15
24.12. Jouluyön messu kirkossa, klo 23
25.12 Jouluaamun messu kirkossa 

Mathias Sandberg - joulukonsertti, 
päivä ilmoitetaan myöhemmin.
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HARTOLAN TORILLA
29.5.2022 klo 10-1429.5.2022 klo 10-1429.5.2022 klo 10-14

LISÄTIEDOT:  hartola.fi

LETTUJA, KAHVIA, PULLAA (Latu/Tene)
PYÖRÄARPAJAISET
LIIKENNETURVAN VISAILU JA OPASTUS 
HAITARIMUSIIKKIA
KÄVELYKILOMETRIKISAN KUNKKUKÄVELIJÖIHIN ILMOITTAUTUMINEN
ITÄ-HÄMEEN MUSEON AVOIMET OVET (Koskipääntie 2)
Pyöräilijöiden mehutarjoilu: Gasthaus-Camping Koskenniemi (Koskenniementie
66), Kahvila Kivibaari (Vuorenkyläntie 2108), Koitin kuppila (Koitintie 1239), Sahti
krouvi (Kalhontie 459)

YHTEISLÄHTÖ PYÖRÄILEMÄÄN  KLO 11 POSTILAATIKKOPYÖRÄILY RENGASREITILLÄ

Hartolan kunnassa on panostettu terveyteen ja hy-
vinvointiin kehittämällä ja uusimalla liikuntapaikkoja. Ur-
heilukenttä uusittiin lähes täysin nurmikkoa ja juoksura-
taa myöten ja alue sai hienot aidat ympärilleen. Kesäisin 
kenttä onkin kovassa käytössä jalkapalloilijoiden ja yleis-
urheilijoiden toimesta ja kisojakin pidetään usein.

Sorikselle, Visantie 24, on myös tullut paljon uudis-
tuksia. Hienojen ja kattavien pururatojen, tenniskentän 
sekä Suomi 100-rappusten lisäksi alueella voi pelata fris-
beegolfia kehutulla yhdeksänväyläisellä kentällä, jonka 

Uudistuksia liikuntapaikkoihin

KUN ON KYSE LIIKUNNASTA JA HYVINVOINNISTA 
Anna-Maija Muurinen      Johanna Huttunen 
 Vapaa-aikapäällikkö  Hyvinvointikoordinaattori 
      044 7432257           044 7432575 

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN 

Noora Laamanen, liikunnanohjaaja
 Hartola ja Sysmä liikkeelle -hanke 
   044 7432262

aluetta on siistitty ja alustoja parannettu. Myös pesäpal-
lokenttä on saanut uuden kotipesän aktiivisten harrasta-
jien toimesta. Pesäpalloa pelataankin kaksi kertaa viikos-
sa heti lumien sulettua. Sorikselle on myös rakennettu 
nuotiopaikka yhteistä oleskelua varten. Soriksen liikunta-
maja on myös saanut monta uutta kuntoilulaitetta, jotka 
on otettu ilolla vastaan. 

Talvisin latujen lisäksi kovassa käytössä on ollut myös 
KunkkuAreena, jossa liikutaan joka ilta eri lajien paris-
sa. Uudistuksia ja hankintoja on tehty Areenallekin: kii-

Toritie 10
19600 Hartola

Ma - To 8 - 15

Työtoiminnan ohjaaja:
Heli Turve

044 7432 342
 

Työvalmentaja:
Erika Väkiparta

044 7432 213
 

Etsivä nuorisotyöntekijä:
Tiina Kettu
044 7432 301

Digineuvonta
Passikuvaukset

Mainossuunnittelu
Käyntikortit

Studiokuvaus

Nuortentalo Nurkka 29

peilyseinää pääsee tes-
taamaan ykkös-lohkossa 
ja lento- sekä sulkapalloa 
pääsee pelaamaan uusil-
la verkoilla. Myös kesäisin 
Areena on varattavissa yk-
sityiseen käyttöön. Kunk-
kuAreenaa voikin varata 
nykyisin netissä, kunnan 
nettisivuilta, varauskalen-
terista. Tämä vaatii kirjau-

tumisen, jotta vuoron pääsee varaamaan ja maksamaan. 
Tämän jälkeen saat puhelimeesi koodin, jolla pääset hal-
liin sisälle viisitoista minuuttia ennen vuorosi alkua. Kunk-
kuAreenan läheisyydestä löytyy myös ulkokuntoilulait-
teita, beachkenttä, sekä kuusiväyläinen frisbeegolfrata.

Uimarantoja on ympäri pitäjää, mutta suurin ja hoide-
tuin ranta löytyy Aurinkorannasta, jota on siistitty viime 
kesänä mm. kaisloja niittämällä. Rannalta löytyy myös 
beachkenttä ja pukeutumis- ja wc-tilat.  Rannalla järjes-
tetään uimakouluja heinäkuussa kaikenikäisille lapsille.

Pururatojen lisäksi Hartolan metsissä kulkee myös Ku-
ninkaanpolku, joka sijoittuu Tainionvirran rannalle. Pol-
ku menee Koskenniemestä aina Aurinkorannan läheisyy-
teen asti ja se on luokiteltu esteettömäksi reitiksi. Uutena 
hankkeena pyöräilyyn kohdistunut reitistö, Wellamon 
pyöräilyhanke, kulkee Sysmän ja Hartolan alueella. Hank-
keen julkistamistilaisuus onkin toukokuun lopussa. 

Taidesalonki Talvion viihtyisässä miljöössä puistojoo-
gaillaan tiistaisin puoli viidestä lähtien heti juhannuksen 
jälkeen.

Soriksella voi pelata fris-
beegolfia kehutulla yh-
deksänväyläisellä kentällä. 
Myös KunkkuAreenan lä-
heisyydestä löytyy kuusi-
väyläinen rata.

Urheilukenttä on uusittu 
nurmikkoa ja juoksurataa 
myöten.
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HARTOLA
Kuningaskunta

HaKuTi Hartolan Kunnan Tiedotuslehti 1/2022
Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät
Tekstit ja kuvat: Hartolan Kunta

Päätoimittaja: Marjut Virlander

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta tiedottaa asioistaan kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvällä lehdellä, jonka jakelu talouksiin tapahtuu Lähilehden täyspeittojakelun yhteydessä.

Taidesalonki Talvio – 
kuvataiteen kesänäyttely

Tämä Hartolan kunnan järjestämä perinteikäs kesänäyttely tunnettiin aikaisemmin 
Maila Talvio -salonkina. Nimenmuutoksen taustalla oli tarve saada nimi kuvaamaan pa-
remmin sisältöä, raikasta nykytaiteen kuvataidenäyttelyä. Kyseessä on Kuningaskun-
ta Hartolan historian toinen Taidesalonki Talvion näyttelykesä.

Taidesalonki Talvion kesänäyttely tarjoaa värikkään kattauksen nykytaiteen ammat-
tilaisilta. Näyttelyssä on esillä monipuolinen kattaus maalauksia, grafiikkaa, veistoksia 
ja installaatioita. Näyttelyn kuraattorina toimii Hartolan kunnan vapaa-aikapäällikkö 
Anna-Maija Muurinen.

Taitelijat: Tero Annanolli, Jan Neva, Tuomo Gustafsson, Annukka Mikkola, Kaija Poi-
jula, Pirjo Tikkinen, Ilppo Alho, Tatu Vuorio, Johanna Ilvessalo, Virpi Kanto, Tapani Kok-
ko, Mia Hamari, Mari Antjärvi ja Johanna Pisto

Taidesalonki Talvio on profiloitunut nyt myös Museokorttikohteeksi. Museokorttilai-

Koskipääntie 4, Hartola
10.6.-21.8.2022

Mitä tapahtui Laura Malmille? 
-ulkoilmapakopeli Hartolassa

Elina Backmanin Kun kuningas kuolee -esikoisdekkarista vaikutteita ammentanut ul-
koilmapakopeli on koettavissa Hartolassa tulevanakin kesänä. Pelin aikana selviää mitä 
tapahtui 30 vuotta sitten teini-ikäisenä kuolleelle Laura Malmille. 

Pelin lähtö- ja maalipaikkana toimii Kuninkaan Portti ja pelikierroksella on mittaa 
noin kolme kilometriä. Laura Malmin kohtaloa ratkotaan Hartolan tärkeiden kulttuu-
ri- ja matkailukohteiden äärellä. Tätä ulkoilmapakopeliä suositellaan teemojensa puo-
lesta lapsille vain aikuisten seurassa ja liikunnalliseen seikkailuun kannattaa suunnata 
vaikkapa kaveriporukan tai perheen kanssa.

Pelattavissa 17.5.-30.9.2022
Lähtö- ja maalipaikkana Kuninkaanportti (Keskustie 2, 19600 Hartola)
Liput: 55€/ryhmä ja 50€/opiskelijaryhmä
www.ticketmaster.fi
Varustaudu seikkailuun säänmukaisella vaatetuksella ja lähde ratkaisemaan mys-

teeriä.
Kokoa ryhmä ja suuntaa seikkailuun, suositus ryhmäkoko 2-5 henkilöä. Pelin kes-

to noin 90-120 min.
Pelaaminen tapahtuu omatoimisesti älypuhelimen välityksellä, joten seikkailuun tar-

vitaan nettiyhteyksin varustettu puhelin.
Suosittelemme varustautumaan seikkailuun hyttyskarkotteella. 

Järjestäjä: Hartolan kunta
Yhteistyössä: EscapeRoom Helsinki ja Kuninkaanportti.
Tiedustelut: 044 7432257

set tutustuvatkin näyttelyyn veloituksetta.
Näyttely avoinna 10.6.-21.8.2022 ma-pe 11-17 ja la-su 11-16 (juhannusaattona sul-

jettu)
Tiedustelut näyttelyn aikana 044 7433 2203
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