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Yhteistyön voimaa Hartolassa
Onpahan ollut aikamoinen vuosi! Aloittaessani kun-

nanjohtajana vuosi sitten en olisi arvannut, mitä kaik-
kea vastaan tulee. Alkuvuodesta koronapandemia varjos-
ti toimintaa, sen jälkeen aloitti Venäjä hyökkäyssotansa 
Ukrainaan. Kunnat varautuivat monella tasolla tulevaan. 
Kiihtyvä inflaatio ja erityisesti energian hinnan nousu 
on vaikuttanut meidän kaikkien elämään. Samaan aikaan 
kuntasektori valmistautuu historiansa suurimpaan muu-
tokseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämis-
vastuulle vuoden alusta.

Kaikessa myllerryksessä Hartolassa on luotettu yh-
teistyön voimaan. Hartolan markkinat saatiin järjestet-
tyä syyskuussa perinteiseen tapaan. Hartolalaiset läh-
tivät taas aktiivisesti mukaan hoitamaan oman osansa 
markkinoiden järjestelyistä. Yhdessä tekemistä parhaim-
millaan!

Hartolaan nousi kesällä myös uusi ajanviettopaik-
ka keskustaan MLL:n Hartolan yhdistyksen ja Hartolan 
Marttojen ansiosta. Pump track -radalle oli selvästi ky-
syntää, niin nopeasti hartolalaiset nuoret tiensä radal-
le löysivät. Samaan yhteyteen rakentunut yhteisöllinen 
puistoalue toteutui myös yhteistyöllä: hartolalaiset yh-
teisöt ja yksityishenkilöt olivat mukana joko rahallisesti 
tai talkooapuna. Iloista yhdessä tekemistä, jota toteutet-
tiin Päijänne Leaderin rahoituksella. Tämä on puisto, jos-
ta on jatkossa iloa kaiken ikäisille hartolalaisille.

Vuonna 2022 osallistuvaa budjetointia toteutettiin eri-
tyisesti lasten leikkipaikkojen kehittämisessä. Tätä kaut-

ta saimme uusia aktiviteetteja lapsiperheille niin perhe-
puistoon kuin koulun pihallekin. Osallistuva budjetointi 
on yhteisöllinen tapa kehittää kunnan toimintoja tiiviis-
sä yhteistyössä kuntalaisten kanssa, jolloin kaikilla kun-
talaisilla on sanansa sanottavana siinä, mihin kunnan re-
sursseja käytetään.

Hartola otti lisäksi voiton Kävelykipinä-kampanjan kä-
velykilometrikisan kuntasarjassa. Viimevuotinen hopea-
sija kirkastui kultaan, kun aktiiviset hartolalaiset yhdessä 
kävelivät yhteensä yli 53 000 kilometriä. Tämä tarkoittaa 
keskimäärin noin 20 kilometriä kuntalaista kohden. Eri-
tyisesti Hartolan Latu oli edistämässä kuntasarjan voit-
toa. Hartolassa on hyvä elää ja harrastaa. Kunta on pa-
nostanut hyviin liikuntamahdollisuuksiin, mukaan lukien 
hyviin kävelyreitteihin. Työ kantaa hedelmää ja kunta-
laiset ovat selvästi löytäneet kunnan hyvät liikuntamah-
dollisuudet.

Vuoden aikana on koettu monia iloisia hetkiä yhdessä. 
Hienoina tapahtumina nostan esiin Taiteiden yön ja Eräil-
lan, jotka molemmat ovat myös hyviä esimerkkejä yhteis-
työn voimasta. Aktiivinen toiminta ja yhteistyön henki te-
kevät Hartolasta kokoaan isommat paikkakunnan. Meillä 
on aktiivista toimintaa ja niin kuntalaiset kuin vapaa-ajan- 
asukkaatkin osallistuvat sankoin joukoin erilaisiin tapah-
tumiin. Olen iloinen siitä, että me Hartolassa olemme yl-
peitä hartolalaisuudesta ja teemme asioita yhdessä.

Ensi vuosi tuo mukanaan paljon uutta. Hyvinvointialuei-
den aloituksen lisäksi Hartolassa vaihtuu myös terveys-
palveluiden tuottaja, kun Harjun Terveys ottaa vastuul-

leen Hartolan 
t e r veysa se -
man toimin-
nan. Muutok-
sissa tärkeää 
on kuntalais-
ten palaute ja 
sen ansiosta 
tapahtuva toi-
minnan kehit-
täminen. Kan-
nustan kaikkia 
antamaan ak-
tiivisesti pa-
lautetta niin 
kunnan pal-
veluiden kuin 
terveyspalve-
luidenkin toimivuudesta. Yhdessä voimme olla kehittä-
mässä asioita eteenpäin.

Kohta on joulu, joka ainakin minulle on rauhoittumisen 
aikaa. Samalla voi katsella taaksepäin menneeseen vuo-
teen ja toisaalta eteenpäin, kohti tulevaa. Tehdään ensi 
vuodestakin hyvä vuosi – yhdessä!

Hyvää joulun aikaa ja iloa alkavaan vuoteen!

Jarkko Seppälä, kunnanjohtaja

Hartolassa on tarjolla monipuoliset talviliikuntamahdollisuudet. Valittavis-
sa on erilaisia hiihtomaastoja soriksen mäkisiltä laduilta golfin tasaisempiin 
reitteihin. Kuninkaanpolut houkuttelevat kaikessa monipuolisuudessaan 
tutkimusretkille pyöräilemään tai patikoimaan. Kunnantalolta on vuokrat-
tavissa fatbike-pyöriä. 

 

LIIKUNTAMAJAN ympäristössä on monipuoliset harrastusmahdollisuudet 
isoille ja pienille urheilijoille. Talvipäiviä kannattaa suunnata viettämään myös 
Vuorenkylän Purnun hiihtokeskukseen, joka sopii mainiosti niin lapsiperheille 
kuin osaavimmillekin laskijoille. 

 
TALVIUIMAREILLE löytyy Jokirannassa pukeutumistilat ja avaimen tilaan saa 

lunastettua kunnantalon neuvonnasta. 
 
UMPIHANKIKONTTAUKSEN maailmanmestaruudet ratkotaan lumivarauksel-

la Hartola Golfin range-alueella sydäntalvella. Tässä iloisen leikkimielisessä kil-
pailussa on sarjoja kaikenikäisille konttaajille. 

Lisää kivoja tapahtumia osoitteessa www.visithartola.fi/tapahtumat    

Talviliikuntamahdollisuuksia 
Hartolassa
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Hartolan markkinat pääs-
tiin vihdoin järjestämään pa-
rin korovuoden jälkeen. Asi-
akkaita riitti mukavasti eikä 
epävakaa sääkään haitan-
nut markkinahumua. Mark-

Hartolan markkinat
kinoita oli selkeästi odotet-
tu, iloisia kasvoja näkyi joka 
puolella.

Koronan vaikutukset toki 
näkyivät edelleen: kaksi väli-
vuotta oli saanut osan van-

hoista tutuista kauppiais-
ta lopettamaan toimintansa, 
eikä uusia kauppiaita ole tul-
lut samassa tahdissa. Kaup-
piasmäärässä jäätiin hieman 
vuoden 2019 tasosta, mutta 

jokainen kauppias oli lämpi-
mästi tervetullut. Ja mikä tär-
keintä, suuri osa kauppiais-
ta ilmoitti jo tulevansa ensi 
vuonnakin!

Ensi vuonna uskommekin 

kauppiasmäärän nousevan 
samoihin lukuihin kuin en-
nen koronaa. Asiakkaita riitti 
ja mikä tärkeintä, tavara vaih-
toi omistajaa. Monet kauppi-
aat pitävätkin Hartolan mark-

kinoista juuri sen vuoksi, että 
meillä on parhaat asiakkaat 
ja kauppa käy.

Kiitos vielä kaikille onnistu-
neista Hartolan markkinois-
ta 2022!

Taidesalonki Talvio40vuotta
Hartolan kunta toimii 

yhteistyössä Lahden seu-
dun kehitys LADEC Oy:n 
kanssa. LADEC tarjoaa tu-
kea ja neuvontaa yrityk-
sen perustamiseen, yritys-
toiminnan kehittämiseen, 
sukupolvenvaihdoksiin tai 
vaikka yrityksen myyntiin.

LADEC:n palvelut ovat 
käyttäjälle maksuttomia, 
joten muista hyödyntää 
niitä!

LADEC auttaa kaikis-
sa yrittäjyyden suunnit-
teluun, yrityksen perus-
tamiseen ja yrittäjyyteen 
liittyvissä asioissa. Voit esi-
merkiksi testata liikeideaa, 
keskustella liiketoiminnan 
muotoilusta tai rahoituksen 
järjestämisestä. Voit käyn-

Sinustako yrittäjä?
Koskipääntie 4, 19600 Hartola 
Avoinna kesäkuusta elokuuhun

Hartolan kunnan järjestämä perinteikäs kuvataiteen kesänäyt-
tely, joka tunnettiin aikaisemmin Maila Talvio -salonkina, järjes-
tettiin ensimmäistä kertaan vuonna 1983. Ensi kesä onkin Tai-
desalonki Talviolla juhlavuosi. 

Alkuaikoina näyttelyissä oli esillä ainoastaan naistaitelijoiden 
teoksia. Nykyisin kaikki ammatillisesti pätevöityneet taitelijat ja 
nuoret uransa alkuvaiheessa olevat, tulevat mestarit, voivat tulla 
kutsutuiksi näyttelyyn. Vuosien saatossa Vanhalla Koskipään karta-
nolla on nähty lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä kuvataiteen kärki-
nimiä ja yhteistyötä on tehty esimerkiksi Lallukan taitelijakodin kans-
sa. 

 
Taidesalonki Talviolla on juhlanäyttelyssä nähtävillä monipuolinen kuvatai-

dekattaus. Pääosissa ovat näyttelyyn vuosienvarrella osallistuneet kuvataiteili-
jat. Näyttelyn kuraattorina toimii Hartolan kunnan vapaa-aikapäällikkö Anna-Mai-
ja Muurinen. 

Juhlanäyttelyn askelmerkkejä rakennellaan parhaillaan ja taitelijalista julkaistaan alkuvuodes-
ta. Luvassa elämyksiä, kokemuksia ja museokorttilaisethan tutustuvat näyttelyymme veloituksetta. 

www.hartola.fi/taidesalonki-talvio/ 
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Sinustako yrittäjä?
nistellä ja kehittää suunnit-
telemaasi yritystoimintaa 
myös perustamatta omaa 
yritystä, sillä monia mui-
takin vaihtoehtoja aloit-
tamiseen on. Esimerkiksi 
kevytyrittäjyys oman palk-
katyön rinnalla voi olla si-
nulle sopiva vaihtoehto.

Olemassa olevan yri-
tyksen palvelutarjonta on 
myös monipuolinen. Voit 
halutessasi esimerkiksi kar-
toittaa liiketoimintasi ny-
kytilaa, saada neuvontaa 
kannattavuus- ja kasvuky-
symyksissä tai verkostoi-
tua toimialallesi sopivien 
muiden alueen yritysten 
kanssa.

LADEC:lla on myös toi-
mitilahakemisto, jossa voi 

maksutta ilmoittaa Harto-
lassa sijaitsevasta, myy-
täväksi tai vuokrattavaksi 
tarjolla olevasta liikekiin-
teistöstä. Hartolassakin on 
useita tyhjiä liikekiinteistö-
jä, joten kiinteistönomista-
jan kannattaa olla aktiivi-
nen ja mainostaa toimitilaa 
myös LADEC:n toimitilaha-
kemistossa.

Hartolan kunta on LADE-
C:n osakas ja tätä kautta 
palvelut ovat maksutta saa-
tavilla kaikille hartolalaisille 
yrityksille ja yrittäjyydes-
tä kiinnostuneille. Hartolan 
alueen yritysyhteyshenkilö 
on Pekka Mantila. 

Yhteystiedot ja lisätieto-
ja löydät LADEC:n sivuilta 
osoitteesta www.ladec.fi.

Sivistys- ja hyvin-
vointilautakunnan pää-
töksen mukaisesti Lii-
kuntamajan kuntosalin 
käyttö muuttuu mak-
suttomaksi 1.1.2023 
alkaen yli 65-vuotiaille 
hartolalaisille. Henki-
lökohtaiset kuntosalin 
kulkuoikeudet lunas-
tetaan esittämällä vi-
rallinen henkilöllisyys-
todistus kunnantalon 
neuvonnassa ja mak-
samalla 10 € suurui-
nen panttimaksu. Kun-
nantalon neuvonta on 
auki ma-pe klo 9-15.  

 
Alkuvuodesta Har-

tolan liikuntatoimi tu-
lee järjestämään myös 
ohjattuja avoimia tu-
tustumistunteja, jot-
ta kuntosalinlaitteiden 
käyttö olisi turvallista 

Liikuntamajan kuntosali
käyttö maksuttom

aksi 

yli 65-vuotiaill
e hartolalaisill

e

ja miellyttävää. Maksutto-
muudella halutaan lisätä lii-
kunnan kynnyksettömyyt-
tä ja kuntalaisten kuntoa 

sekä toimintakykyä. Kun-
tosali on käytettävissä va-
paasti ma-su klo 7–21 väli-
senä aikana vakiovuorojen 

ulkopuolella. 
Liikuntamaja: 
Visantie 29, 
19600 Hartola 
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”Hei, olen Niina Varjo ja työskennellyt heinä-
kuusta 2022 lähtien vs. teknisenä johtajana Har-
tolan kunnalla. Viran tehtäväkokonaisuus on laa-
ja, ja jokainen työpäivä on tuonut eteeni uutta 
opittavaa. Muutaman kuukauden työkokemuk-
seen on mahtunut työtä niin isoista rakennus- 
ja korjausinvestoinneista metsätaloudenhoitoon, 
katu- ja vesijohtoremonteista energiatehokkuus-
toimenpiteisiin, henkilöstöjohtamisesta talous-
hallintoon, kuin työsuojelusta kunnan edunval-
vontaan. Temmokas työtahti on siis taannut, että 
pysyy hetkessä mukana, eikä ole siis tarvinnut 
jäädä laakereille lepäilemään. :D

Minulla on taustalla yli 20 vuotinen ura ym-
päristöterveyden parissa, ja erityisesti viimeisim-
män reilun 10 vuotta työskentelin sisäilma- ja 
asumisterveysvalvonnan parissa. Tuon virkateh-
tävän myötä myös Itä-Hämeen kunnat ovat tul-

Joulukuun alussa eläkkeelle jäivät kaksi Hartolan kunnan työntekijää.

Päivi Onali aloitti päivähoidon esimiehenä vuonna 2017 ja toimi varhaiskasvatuksen 
johtajana vuodesta 2018 lukien. Päivi on kehittänyt Hartolan varhaiskasvatuspalvelui-
ta ja toiminut varhaiskasvatuksen työntekijöiden esihenkilönä.

Markku Tuukkanen toimi Hartolan kunnan toimistorakennusmestarina vuodesta 
1985 alkaen ja tuntee Hartolan kunnan teknisen toimen, kunnallistekniikan ja kun-
tainfran läpikotaisin. Markun tietotaito on ollut ja on jatkossakin kunnalle hyvin tär-
keää. Markku on toiminut kunnan kiinteistönhoidon ja kunnallistekniikan työntekijöi-
den esimiehenä.

Hartolan kunta kiittää Päiviä ja Markkua hyvin tehdystä työstä ja toivottaa iloa ja 
energiaa eläkepäiviin.

leet tutuksi, ja yhteistyötä niin Sysmän kuin Hartolan viranhaltijoiden ja useiden yrittäjien kans-
sa on tullut tehtyä jo vuosia. 

Asun Heinolassa ja vapaa-aikaani vietän moninaisten liikuntaharrastusten ja yhteiskunnallis-
ten tehtävien parissa kuin myös mökkeillen Hartolassa.”

”Olen aloittanut Hartolan Yhtenäiskoulun 
1.-5.-luokkalaisten laaja-alaisena erityisopet-
tajana elokuun alussa.  Työnkuvaani kuuluu 
kolmiportaisen tuen  suunnittelu ja toteutus 
yhteistyössä luokanopettajien, huoltajien, 
oppilaiden ja oppilashuoltohenkilöstön kans-
sa.    Opetustapoina vaihtelevat tarpeen mu-
kaan samanaikaisopetus, pienryhmäopetus 
ja yksilöopetus. Lisäksi vastuullani on koulun 
erityisopetuksen kehittäminen. Työni on so-
pivan haastavaa ja olen viihtynyt hyvin kou-
luyhteisössämme.

Hartolaan siirryin Sysmästä Nuoramois-
ten koulun johtajan tehtävistä. Tällä hetkellä 
asun Hartolassa avovaimoni ja hänen lasten-
sa kanssa. Vapaa-aikaa vietän perheeni kans-
sa sekä kestävyysjuoksun parissa.”

Nina VarjoNina Varjo

Janne JokinenJanne Jokinen

Eläkepäivät kutsuvat
Päivi OnaliPäivi Onali Markku TuukkanenMarkku Tuukkanen
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