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Ajankohtaisia kuulumisia 
kunnanjohtajan työstä ja työn liepeiltä - 
ja vähän historiaakin

Sattumoisin pisti silmään laajaa arkistoani tutkiessa vuosien ta-
kainen mediajuttu, jossa kovasti kritisoitiin Sysmän sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palvelujen tuotannon ulkoistusta yksityiselle toimijalle 
– ja jopa 20 vuodeksi! Yhdessä terveydenhoitaja Jukka Nurmisen, kun-
nan talousjohtaja Eeva Lehtisen sekä terveystieteiden tohtori -kon-
sultin ja juristin kanssa olimme valmistelleet soten kilpailutusaineis-
ton ulkoistussopimuksineen. Sosiaalijohtajaksi valittu Minna Veistilä 
valmisteli em. sopimuksen myötä kunnan sosiaaliviranomaisen toi-
minnan. Kuusi vuotta ehdittiin Sysmässä nauttia maakunnan kuntia 
paremmasta perustason sote-palvelujen saatavuudesta samoin kuin 
mahdollisuudesta päästä nopeutetusti yksityiseen erikoissairaanhoi-
toon. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat Sysmän sote-toimin-
nassa olleet kaiken aikaa kiitettävällä tasolla.   Hienoisella haikeu-
della – ja ehkä helpotuksellakin - seuraan soten ulkoistussopimuksen 
siirtämistä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Terveystalo jatkaa so-
te-palvelujen tuottamista Sysmässä; se on nyt tärkeintä. Sote-keskus 
vuokrataan hyvinvointialueelle vähintään kolmeksi vuodeksi. Akuut-
tivuodeosaston toiminnan toivoisi saavan jatkua Sysmässä muutok-
sen alkuvaihetta pidemmällekin – ja palvella muidenkin hyvinvointi-
alueen kuntien vuodeosastohoitoa tarvitsevia asukkaita. 

Pelastustoimi siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaliitolta hyvinvointi-
alueen toiminnaksi. Sysmän uudehko paloaseman rakennus ja öljyn-
torjuntakalustovarasto maapohjineen myydään Päijät-Hämeen hyvin-
vointialueelle. Perusteltu odotus on, että etäällä isoista keskuksista 
sijaitseva maaseutukuntamme asukkaineen saa pitää myös ensihoi-

don yksikön kotipaikan Sysmän pelastusasemalla.
Uudistuksia seuraavat toiset uudistukset: keskusteluissa ja lausun-

noilla on ollut julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen jär-
jestämistä koskevat lainsäädäntövalmistelut. Kunnille tulee aiempaa 
suurempi rooli ja enemmän vastuuta em. palveluista. Päijät-Hämeen 
maakunnan tasolla kuntien on toimittava laajasti yhdessä uudistuk-
sen toteuttamisessa. Elinvoiman säilymistä ja kehittymistä on voita-
va myös tällä uudistuksella edistää. Työ kuntalaisten ja yrittäjien pal-
velujen puolesta ei lopu tekemälläkään.

Kunnanjohtajan työn yhdeksi lukuisista tavoitteista kuluvalle vuo-
delle kunnanhallitus asetti viime keväänä monivaiheisen kehityskes-
kustelukierroksen jälkeen mm. ”Yhdessä Sysmässä Kuntastrategia 
2021-2030” päivityksen eli kunnan toimintaa ohjaavan suunnitel-
man tavoitteiden ja mittareiden tarkentamisen. Kokeneen kuntastra-
tegiakonsultin johdolla kunnan johtoryhmä valmistelee ja valtuutetut 
sen pohjalta määrittelevät mm. palvelutavoitteiden ja toimenpiteiden 
täsmennykset. Pyrkimyksenä on voida vuosittain mitata, onko asete-
tut tavoitteet saavutettu. 

Pitkäaikainen, kielitaitoinen ja aina niin positiivinen kunnan työn-
tekijä, matkailu- ja markkinointineuvoja Raija Hänninen on jäänyt pois 
kunnan tehtävästään. Raijalla riittää ihailtavasti virtaa vielä kunnan 
työnrupeaman jälkeen, niinpä hän on perustanut oman yrityksen mat-
kailupalvelujen toimialalle.  Tosiasia on, että väestöään menettävän 
maaseudun kunnan on vahvistettava vahvuuttaan eli sijaintietuaan 
eteläisen Päijänteen äärellä vapaa-ajanasumisen ja kehittyvän mat-

kailun alueena. Sen parempaa valttikorttia ei Sysmällä ole kunnan 
toiminkaan edistettäväksi. Raija ja muut yrittäjät tekevät puolestaan 
oman osansa.

Sokerina pohjalla: Etelä-Suomen lomituspalvelut, Sysmän yksik-
kö on saanut nauttia loppuvuodesta innostavasta ja kannustavasta 
julkisuudesta voittaessaan Atean Vuoden digitaalinen teko 2022 ki-
sassa julkisen sarjan. Kuka tietääkään, että Sysmän lomituspalvelu-
johtaja Taina Blomqvist opiskeli omasta kiinnostuksestaan sähköisiä 
palveluja vuorotteluvapaallaan joitakin vuosia sitten. Lomituspalve-
lujenkin digi-toimintojen ja digi-johtamisen kehittely on tuota perua! 

Hyvää joulun aikaa ja loppuvuotta 2022 sysmäläisille, Sysmän va-
paa-ajan asukkaille ja Lähilehden lukijoille!

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

Bikepolku valmistui 
syksyn alussa 
Päijätsaloon – 
Salpausselkä Unesco 
Global Geoparkiin

Bikepolun valmistumista odotettiin jo kesäksi, 
mutta maaston hankaluuden vuoksi valmistuminen 
myöhästyi ja pyöräilemään pääsi kunnolla vasta syk-
syn alussa.  Koko Bikepolku on 6 km:n mittainen, mut-
ta se on jaettu kahteen osaan.  Kartalta näet vaa-
leamman sinisen reitin, joka on helpompi.  Jos kaipaat 
enemmän haastetta niin tumman sininen reitti so-
pii sinulle.  Reitti kulkee kokonaisuudessaan metsä-
polulla, jossa on maastopyöräilyreitille tyypillisiä ki-
viä ja juuria.  Reitti kulkee koko pituudeltaan kunnan 
maalla, lähellä Päijänteen kansallispuistoa ja geo-
park-aluetta. Urheiluseura Sysmän Sisu sai Bikepol-
ku-hankkeelle Leader-rahoitusta ja on vienyt hank-
keen mallikkaasti loppuun saakka.

Pyöräilyn suosio on ollut jo muutaman vuoden 
ajan hyvin kasvava trendi ja Bikepolkukin on var-
maan hyvin suosittu jatkossa.  Se tulee palvelemaan 
niin yrittäjiä kuin vapaa-ajanasukkaita ja tietenkin 
kaikkia pyöräilyn harrastajia.  Keväällä 2023 tehdään 
vielä pieniä hiomisia Bikepolun varrella.  Uusia kylt-
tejä laitetaan ja näköalapaikalle tulee pöytä/penkki, 
jossa voi pysähtyä istahtamaan ja nauttimaan kau-
niista maisemasta.
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Syke Sysmän uudessa Yhteiskoulussa

Vanha koulu muuttaa Aapiskukon valvovan silmän alla.  Aapiskukko on 
Veikko Sirenin veistämä ja lahjoittama kaikkien Sysmän Yhteiskoulun 
lasten suojelija ja kannustaja.

Opinportaat ovat oppilaiden suosiossa oppitunneilla ja välitunneilla.

Minja Meurman, Enni Ahonen, Sara Moilanen ja Joel Apilainen työn touhussa äidinkielen oppitunnilla.

Opiskelu Sysmän Yhteiskoulussa on käynnistynyt erinomaisesti uu-
dessa koulurakennuksessa. Päiväkoti Syke, perusopetus ja Sysmän Lu-
kio ovat löytäneet paikkansa viihtyisässä ja pedagogisesti toimivas-
sa koulurakennuksessa. 

Oopperaa ja elokuvaa
Perinteiset luokat ja koulurakennuksen yhdisteltävät aula- ja saliti-

lat ovat olleet toimiva yhdistelmä erilaisiin tarkoituksiin Lähde-oop-
peran harjoituksista lukiolaisten Rooman elokuvafestivaalimatkan 
esittelyyn ja lukujärjestyksen mukaisiin oppitunteihin.

Kohtaaminen on kaikkein 
tärkeintä

Opinportaat koulun keskellä ovat oppilasryhmien sisävälituntien 
kokoontumispaikka. Oppituntien aikana ryhmätyöt levittäytyvät kou-
lun yhteisiin tiloihin luontevasti. Kaikissa luokissa ovat älytaulut käy-
tössä ja oppilailla sekä opiskelijoilla päätelaitteina läppärit. Tärkein-
tä on kuitenkin kohtaaminen, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien 
aito ja kannustava vuorovaikutus. Se onnistuu hyvin pienissä ryhmissä.

Aamupuurokokeilu alkoi – 
Tila riittää koulu-
ravintolassa

Kouluravintolassa päivät ovat olleet vilkkaita. Sysmän Yhteiskou-
lussa alkoi lokakuussa aamupuurotarjoilu, joka jatkuu ainakin loppu-
vuoden. Koulun johdollekin hiukan yllättäen ruokailuvuorot lomittu-
vat varhaiskasvatuksen ja koulujen kesken hyvin eikä aluksi arveltua 
lisätilaa oven takana olevan liikuntasalin puolelta ole tarvittu. Koulun 
toiveena olisi vielä, että keväällä kouluravintolalle rakennetaan ulko-
terassi ruokailuväljyyttä - ainakin aurinkoisilla ilmoilla - lisäämään.

Kansainvälisiä 
opiskelijoita lukioon

Lukiolla oli syyskuussa vieraita perinteisestä yhteistyökoulusta 
Vechtasta Saksasta, vastavierailulle mennään keväällä huhtikuussa 
2023. Suunnitelmissa on mahdollisesti kansainvälisen teatteriope-
tusyhteistyön aloittaminen liettualaisen koulun kanssa. Kukapa tie-
tääkään, onko aivan lähitulevaisuudessa Sysmässä kansainvälisiä lu-
kio-opiskelijoita pienen ryhmän verran?



www.sysma.fi

SyKuTi – Sysmän Kunnan tiedotuslehti 2/2022

Jäähyväisten 
aika…

Raija Hänninen kiittää lämpimästi Sysmän kuntaa, erinomais-
ta esihenkilöä, upeita työkavereita, mahtavia yrittäjiä ja yhdistyk-
siä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä 27 vuoden ajan.  Ensin 14 vuot-
ta Sysmän kunnan tytäryhtiössä ja sitten 13 vuotta kuntaorganisaatiossa.  
Vuodet ovat vierineet kuin siivillä mielenkiintoisen ja innostavan työn parissa.   
Työsarka Sysmän kunnan palveluksessa päättyi 30.11.2022. 

En murehdi vuosia, jotka jääneet on taa
En mieti päivää tulevaa.
Elän nauttien päivästä kerrallaan,
on elämä silloin hauskempaa.

Etelä-Suomen lomituspalvelut 
mukana Vuoden digitaalisin teko 
-kilpailun finaalissa

Vuoden digitaalisimmat teot 
on jälleen valittu yleisöäänestyk-
sessä. Voitosta kuuden finalistin 
joukossa kisasi myös Etelä-Suo-
men lomituspalvelut.

Vuoden digitaalisin teko 2022 
-kilpailun finaalissa kilpailleil-
le kolmelle julkishallinnon ja 

VOITTO TULI SYSMÄÄN!

kolmelle yrityssarjan finalistil-
le annettiin yhteensä 2 645 ään-
tä kaikille avoimessa verkkoää-
nestyksessä. Kilpailun voittajat 
julkistettiin Atea Focus -tapah-
tumassa Helsingin Messukeskuk-
sessa tiistaina 3.11.

Julkishallinnon sarjassa voi-
tosta oli mukana kisaamassa Ete-
lä-Suomen lomituspalvelut. Nel-
jästä paikallisyksiköstä 1.1.2022 

alkaen muodostettu paikallisyk-
sikkö kattaa 53 kunnan alueen 
Etelä-Suomessa. Alueella on 
1010 kotieläintilaa, joilla on 
1445 vuosilomaan oikeutettua 
kotieläinyrittäjää. Vakituisia maa-
talouslomittajia on 200 ja lisäksi 
hallintohenkilöitä 17, ostopalve-
lut ja tilapäiset keikkalomittajat 
tuovat lisäresurssia työvoiman 
tarpeeseen.

”Lomituspalvelut ovat karjati-
lallisten hyvinvointipalvelu. Yk-
sikkömme tavoitteena on tuottaa 
parhaat palvelut asiakkaillem-
me hyvinvoivan ja asiantunte-
van henkilöstön avulla. Laajalla 
alueellamme digitaalisten vä-
lineiden käyttöönotto ja niiden 
käyttämisen lisääminen helpot-
taa kulkemista kohti tavoitet-
ta”, lomituspalvelujohtaja Taina 
Blomqvist sanoo.   

Yleisöäänestyksessä vuoden 
digitaalisimmiksi teoiksi valittiin 
julkishallinnon sarjassa 898 ää-
nellä Etelä-Suomen lomituspal-
velut ja yrityssarjassa 470 äänel-
lä yhteisöllinen mobiilisovellus 
Commu App.

”Tämän vuoden finalisteja 
luonnehtii hyvin se, että ne joko 
auttavat ihmisiä jaksamaan pa-
remmin, tuovat avun lähelle tai 
ehkäisevät syrjäytymistä. Meil-
lä on vielä paljon ihmisryhmiä 
ja ympäristöjä, joille digitalisaa-
tio voi pahimmillaan tarkoittaa 
syrjäytymistä muusta yhteiskun-
nasta. On hienoa, että Vuoden di-
gitaalisimman teon tittelistä ki- 
sasi ratkaisuja, jotka on suunnat-
tu ihmisille ja toimialoille, joilta 
on puuttunut räätälöityjä digirat-
kaisuja”, Vuoden digitaalisin teko 
-kilpailun järjestävän Atea Fin-
landin markkinointi- ja viestintä-
johtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”Kilpailuun osallistuneiden 

töiden laaja skaala kertoo suo-
malaisten yritysten ja julkisen 
sektorin innovatiivisuudesta. Mu-
kana oli niin pitkälle vietyjä ison 
käyttäjämäärän sovelluksia kuin 
hankkeita, joissa otettiin vasta 
ensi askelia.”

Vuoden digitaalinen teko -kil-
pailuun osallistui 26 ehdokasta. 
Niiden joukosta yleisöäänestyk-
sen kuusi finalistia valitsi tuoma-
risto, johon kuuluivat Tampereen 
Älykaupunki-hanketta luotsaava 
projektipäällikkö Outi Valkama, 

kyberturvapalveluista vastaava 
johtaja Benjamin Särkkä Loihde 
Trustilta, Marttaliiton pääsihteeri 
Marianne Heikkilä, Ciscon Suo-
men ja Baltian toimitusjohtaja 
Janne Tägtström,  Alma Talentin 
tekniikka- ja ICT-lehtien päätoi-
mittaja Harri Junttila, OP Ryh-
män arjen talouden palveluis-
ta vastaava johtaja Masa Peura 
ja Atea Finlandin toimitusjohta-
ja Juha Sihvonen.

Taina Blomqvist

Julkisen sarjan voittaja Etelä-Suomen lomituspalvelut.  Kuvassa vasemmalla toimistoassistentti Anu Tuo-
minen, keskellä lomituspalvelujohtaja Taina Blomqvist ja oikealla lomittaja Taru Wahlroos. Kuva Atte Mä-
läskä.
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Jätehuolto

Muutoksen taustaa
Vuodesta 1996 Sysmän kunnan jätehuollosta on vastannut Salpakierto Oy. Sysmän kunnanvaltuusto 

päätti 2.6.2020 irtautumisesta yhtiöstä, ja jätehuoltotoimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut ovat siirty-
neet Salpakierrolta takaisin kunnalle 18.9.2022. 

Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään
Salpakierto Oy on toimittanut Sysmän kunnalle tarvittavat tiedot nykyisten asiakkaiden jäteastioiden 

koosta, tyhjennysväleistä, sovituista kimpoista, aluekeräyspistesopimuksista, kompostori-ilmoitukset sekä 
muut asiakkuustiedot. Teidän ei tarvitse olla yhteydessä kuntaan tai jätteenkuljetusyrittäjään, jätehuolto 
jatkuu keskeytyksettä 18.9.2022 eteenpäin.

järjestämisvastuu 
on palannut Sysmän kunnalle. 
Mikä säilyy samana, mikä muuttuu?

Energiajätteen keräys on lopetettu
Lainsäädäntö kiristyy, ja erilliskerättyä jätettä ei enää tulevaisuudessa saa polttaa. Energiajäte on men-

nyt tähän päivään mennessäkin suurelta osin polttoon, ei siis kierrätykseen. Myös sekajäte on poltettu jo 
vuodesta 2016. Sysmän kunta päätti lopettaa energiajätteen keräyksen muutoksen yhteydessä, sillä se 
olisi joka tapauksessa tehtävä lähitulevaisuudessa.

Muutokset taajama-alueella:
Taajama-alueen jätehuolto jatkuu entiseen tapaan, eli asukkaat valitsevat itse jätteenkuljetusyrityksen-

sä. Vanhat sopimukset jatkuvat normaalisti. Energiajätteen keräyksen voi halutessaan lopettaa, kunta ei 
sitä enää edellytä keräämään. Energiajätteen keräystä voi toistaiseksi halutessaan jatkaa.

Muutokset tyhjennysväleihin, astiakokoon, laskutustietoihin yms. tehdään suoraan jätteenkuljetusyri-
tyksen kanssa.

Muutokset haja-asutusalueella:
Sysmän kunta on kilpailuttanut uuden haja-asutusalueen jätteenkuljetusyrittäjän. Urakan voitti Ympä-

ristöpalvelut Lassila & Tikanoja Oy. Jätehuolto jatkuu normaalisti, L & T Oy saa vanhat tyhjennys- sekä 
muut tiedot kunnalta. Urakoitsija tyhjentää ensimmäisellä tyhjennyskerralla myös energiajäteastian, jon-
ka jälkeen sen voi viedä varastoon tai vaihtaa halutessaan toiseksi sekajäteastiaksi.

Muutokset tyhjennysväleihin, astiakokoon, laskutustietoihin tehdään Sysmän jätehuollon neuvontaan.

Sysmän jätehuollon neuvonta:
Email: jatehuolto@sysma.fi
Puh: 044 713 4553
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 12.00-15.00

Video kertoo enemmän kuin 
kuva.  Kunnassa on ollut usei-
ta tilanteita, jolloin olemme toi-
voneet, että meillä olisi videoita, 
joita voisi lähettää kysyjille, jakaa 
somessa jne.  Niitä ei ollut, joten 
otimme härkää sarvista ja pää-
timme, että nyt ne tehdään.  Kaik-
ki Sysmän videot löytyvät Sys-
män videokanavalta nettisivuilta 
www.sysma.fi

Sysmän videoita kuvattiin ke-
sän ja alkusyksyn aikana 2022.  
Kuumina heinäkuun alun päi-
vinä kuvattiin erilaisia kohteita, 
luontoa, kahviloita, uimapaikkoja, 
yrityksiä.  Videot Kytömäki  -yri-
tyksen Tuomas Kytömäki, me-
dia-alan moniosaaja, näyttelijä, 

Uusia videoita Sysmästä
ja juontaja ja erinomainen vide-
oiden mestari loihti useamman 
päivän aikana hienoja kokonai-
suuksia Sysmästä drone-kame-
rakuvauksin. Raija Hänninen laa-
ti käsikirjoituksen, jota kuvaajan 
kanssa yhdessä käytiin lävitse.  
Esim uudesta koulusta tehtiin 
oma video, sekä Etelä-Suomen 
lomituspalvelut teetätti lomitta-
jan arjesta videon. Sysmän luon-
nosta, vesistöstä, Tainionvirras-
ta, matkailukohteista jne. saatiin 
aikaiseksi monen monta videota.

Ajatuksena tietenkin, että 
saamme viestin Sysmästä luon-
non kauniina paikkana, jossa on 
hyvät palvelut ja paljon tekemis-
tä jokaiselle.

Mielenkiintoista oli seurata ku-
vaajan työskentelyä, kun hän var-
moin ottein lennätti droneaan.  
Samalla sain kuulla Tuomaksen 
kerrontaa työstään, hän käy luen-
noimassa luonnon parantavasta 
voimasta ja hyvinvoinnista, jois-
ta hän on vahvasti kiinnostunut.  
Pitkä historia TV:ssä ja radiossa ja 
yksi viimeisimmistä tuotannoista 
on paljon kiitosta saanut Suomen 
ensimmäinen slow TV-sarja ”La-
pin lumo”.  Monet lukijoista tun-
nistaa Tuomaksen roolistaan ”Sa-
latuissa elämät” -sarjassa Aleksi 
Salinin roolista.

Raija Hänninen

Helmi-elinympäristöohjelma 
2021 – 2030 on ympäristömi-
nisteriön ja maa- ja metsätalo-
usministeriön yhteinen ohjelma, 
jolla vahvistetaan luonnon mo-
nimuotoisuutta ja parannetaan 
elinympäristöä. Sysmän kunta ja 
Päijät-Hämeen lintutieteellinen 
yhdistys haki Helmi-ohjelman 
mukaista erityisavustusta. Hel-
mi-hanketta tehdään yhteistyös-
sä Heinolan kaupungin kanssa.

Sysmä Helmi-ohjelmassa
Sysmän kunnassa Helmi-hank-

keen toimenpiteitä tehdään talvi 
2022 – kesä 2023 aikana Puhdis-
tamonlammella ja Antialanlah-
della, jotka ovat Sysmän lin-
tuvedet Natura 2000 -aluetta. 
Alueiden hoitotoimenpiteillä py-
ritään tuomaan takaisin hävin-
neitä uhanalaisia ja arvokkaita 
lintulajeja sekä parantamaan An-
tialanlahden perinnebiotoopin 
elinympäristöä. 

Keväällä 2022 kunnostettiin 
Hovilan laitumen aitoja, jotta 
naudat voivat turvallisesti naut-
tia luonnon antimista. Alue on pe-
rinnebiotooppia eli perinneym-
päristöä ja osittain Natura 2000 
-aluetta.

Tulevana talvena Antialanlah-
della on suunnitelmana ruopa-
ta rantaruovikkoa ja valmistella 
alue niin, että niittojäte saadaan 
siirrettyä rannalle tehokkaasti 



www.sysma.fi

SyKuTi – Sysmän Kunnan tiedotuslehti 2/2022

Sysmän kunta tarjoaa yritys-
neuvontaa sysmäläisille yrityksil-
le ja yrittäjäksi aikoville. Tarjoam-
me yrityksesi tarpeen mukaista 
palvelua räätälöidysti, etsien oi-
kean henkilön yrityksesi avuksi. 
Palveluja ovat: - Yrityksen perus-
taminen - Yleinen yritysneuvon-
ta – Talous- ja rahoitusneuvonta 
– Omistajanvaihdos- ja sukupol-
venvaihdospalvelut - Muut toi-
menpiteet tarpeiden mukaan, 
esim. markkinointi, myynti, asi-
akkuudet, yrityksen johtaminen, 
strategiatyö. 

Sysmän kunnalla on ollut 
pitkään ostopalvelusopimus  
ProAgria Etelä-Suomi ry:n  kans-
sa yrityspalvelujen tuottamisesta 
sysmäläisille ja alueelle sijoittu-
mista suunnitteleville yrityksille. 
Hyödynnä monialaista asiantun-
tijatiimiä toiminnan kehittämi-
sessä.  

Karita Alén ProAgriasta käy 
Sysmässä tapaamassa asiakkai-
ta vähintään kerran kuukaudes-
sa, yleensä ajanvarauslista on 
täyteen varattu.  Karita on koke-
nut yhteistyön hyvänä ja antoisa-
na yritysten kehittämisen parissa. 
Paljon on tullut vastaan erilai-
sia yrittäjiä ja yrittäjiksi lähteviä 
sekä eri toimialoja. Moni yrittäjä 
on saanut yhteistyön avulla apua 
yritystoimintansa kehittämiseen. 

Hyvä yhteistyö Sysmän kunnan 
ja ProAgria Etelä-Suomen välillä 
jatkuu sysmäläisyrittäjien parhaaksi

Yritysneuvontaa

Nyt kun Maaseudun ohjelmakau-
si vaihtuu (CAP27 alkaa), tämä 
varmasti aktivoi sysmäläisiä yrit-
täjiä myös tulevaisuudessa kehit-
tämään omaa toimintaansa ja ha-
kemaan julkisia tukia.

Alkuvuoden 2023 
Karitan Sysmä-päivät: 
9.1., 13.2., 13.3, 10.4., 
8.5. ja 12.6. 

Ota yhteyttä ja sovitaan 
jatkoaskeleet! 

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

YRITYSTULKKI
Yrittämisen perustieto paikal-

lisena ja ajantasaisena! Lasken-
taohjelmat, lomakkeet, sopimus-
pohjat ja käytännön tietoa.

Yritystulkin valmiit lomakkeet 
ja sopimuspohjat auttavat yri-
tyksen arkirutiinien ja liikesuh-
teiden hoidossa ja niiden avulla 
voit suunnitella yrityksen talout-
ta ja investointeja. 

ProAgria tarjoaa sysmäläisil-
le Yritystulkin palvelut. Kirjaudu 
tästä sisään https://www.yritys-
tulkki.fi/fi/ ja laita paikkakunnak-
si Sysmä, niin pääset tutustumaan 
sisältöön.

Laskentaohjelmien ja lomak-
keiden täyttämiseen saat ohjei-
ta Karitalta ja voitte täyttää nii-
tä yhdessä.

ILMASTO-
KUMPPANUUS

Koko Päijät-Hämeen alueel-
la tehdään yrityksissä ilmasto-
työtä ja sen näkyvyyden lisäämi-
seksi on Päijät-Hämeen liitolla 
ollut Ilmastokumppanuushan-
ke, missä yritykset tekevät so-
pimuksen oman kunnan kanssa. 
Mukana olevat yritykset ovat ko-
keneet tärkeäksi ilmastotyön te-
kemisen, ympäristömyönteisen 
imagon sekä kumppaniksi liitty-
misen helppouden. Positiivinen 
näkyvyys ja yritystoiminnan ym-
päristöystävällisyyden kehittymi-
nen on koettu kärkipään hyötyinä. 

Ilmastokumppaniksi pääset 
selvittämällä yrityksesi nykytilan 
ja asettamalla tavoitteet lähivuo-
sille. Tavoitteiden asettamisen 
jälkeen solmitaan Ilmastokump-
panuussitoumus kuntajohtajan 
kanssa.

Sysmän ilmastokumppanit tä-
hän mennessä: Camping Sysmä, 

Sysmän Meijerinranta Oy, Sys-
män Luomuherkut, Tervalepikon 
Torpat, Heleppi, Joogapunktio ja 
Sepäntalon Tila.

Lähde sinäkin tekemään näky-
väksi yrityksesi ilmastotyö! htt-
ps://www.sysma.fi/ilmastokump-
panuus

Karitalta voit kysyä lisätietoja 
ja tukea alkukartoituksen tekoon.

YRITYSTEN 
KEHITTÄMIS-
PALVELUT – 
(KEHPA)

ELY-keskus tarjoaa Suomen 
johtavien asiantuntijoiden apua 
sekä räätälöityjä ja kustannus-
tehokkaita palveluita pk-yrityk-
sille, jotka haluavat kehittää lii-
ketoimintaansa, kasvaa, uudistua 
ja kansainvälistyä. ProAgria Ete-
lä-Suomen vastuukonsultteja on 
mukana tarjoamassa näitä palve-
luita sysmäläisille yrityksille.

Analyysi palvelut - Saat ko-
konaiskuvan liiketoimintasi ny-
kytilasta sekä selkeän kehittä-
missuunnitelman. Analyysissa 
kartoitetaan kokonaisvaltaisesti 
yrityksesi liiketoiminnan nykytila 
ja kirkastetaan sen kilpailuedut 
yhdessä asiantuntijan kanssa.

Konsultointipalvelut - Voit ke-
hittää liiketoimintaasi Suomen 
eturivin asiantuntijoiden avul-
la. Konsultointi-palvelu on jaettu 
viiteen osa-alueeseen:
• Kasvu ja 
   kansainvälistyminen     
• Tuottavuus ja digitalisointi
• Markkinointi ja 
   asiakkuudet          
•  Johtaminen ja henkilöstö
• Innovaatioiden 
   kaupallistaminen

Sysmä Helmi-ohjelmassa
kuljetusta varten. Vesikasvillisuu-
den niitto on suunniteltu suori-
tettavaksi kesällä 2023. Puhdista-
monlammella talvi menee rannan 
läheisyydessä olevan pusikon rai-
vaamisessa. Raivaushommien li-
säksi on myöhemmäksi ajan-
kohdaksi suunniteltu rakentaa 
lammen läheisyyteen uusia pesi-
mälaatikoita.

Mikä on hankkeen tulevaisuus? 

Sysmän Puhdistamonlammen ja 
Antialanlahden kunnostamisen 
lisäksi haetaan uusia Helmi-han-
kekohteita. Hakua on tehty jo tä-
män syksyn aikana. Hankkeella on 
oma sivunsa Sysmän kunnan net-
tisivuilla, johon lisätään ajankoh-
taisia asioita luettavaksi ja näh-
täväksi.

Jonne Neuvonen 
vs. ympäristönsuo-

jelutarkastaja
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Miksi oikeat osoitteet 
ovat tärkeitä ? 

Osoitetieto on yhteiskunnan toimivuuden, tehokkuuden ja erityi-
sesti turvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä perustiedoista. Osoit-
teita käyttävät kansalaiset, yritykset ja viranomaiset lähes päivittäin.  
Pahimmillaan puuttuva tai virheellinen osoite voi ohjata pelastusvi-
ranomaiset väärään kohteeseen ja aiheuttaa siten ihmishenkien, ter-
veyden tai omaisuuden vaarantumista. Osoite on postille ja muille 
kuljetuspalveluyrityksille tärkein toimintaa ohjaava tieto. Siksi vir-
heelliset osoitetiedot aiheuttavat pitkällä aikavälillä merkittäviä lisä-
kustannuksia, jotka lopulta koituvat tietysti kuluttajien maksettaviksi.

Sysmässä osoiterekisterin ylläpidosta vastaa kunnan rakennus-
valvonta. Uusi osoite muodostuu rakennuslupaprosessin yhteydessä. 
Osoite siirtyy kunnasta automaattisesti valtakunnallisille toimijoille 
Digi- ja väestötietoviraston tietokantojen kautta. Siksi samalla myös 
osoitteissa oleva virheelliset osoitetiedot voivat levitä tehokkaasti eri 
toimijoille. Pääosa osoitteista on toki oikein, mutta yksittäinen virhe 
voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia vuosien saatossa.

OSOITTEET KUNTOON
OSKU –hankkeella 
Sysmän 
osoitteet kuntoon

Valtionvarainministeriö on rahoittanut viime vuosina kuntien digi-
talisoinnin edistämistä.

Tätä kehittämistyötä edustaa myös PIKKUPATE-hanke (Pienten 
Kuntien Paikkatiedon käytön Tehostaminen), jossa on mukana yli 20 
kuntaa. Hankkeen koordinaattorina toimii Tyrnävän kunta.

PIKKUPATE –projektin yhtenä osahankkeena on ”osoitteet kuntoon” 
(OSKU). Sitä koordinoi Sysmän kunnan rakennustarkastaja. OSKU:ssa 
on mukana yhteensä 12 kuntaa eri puolilta Suomea. 

Marraskuussa 2022 alkaneen OSKU-osahankkeen tavoitteena on 
saada kuntien osoitteet kuntoon toukokuuhun 2023 mennessä.

Lähtötilanteessa Maanmittauslaitos tekee Sysmän nykyisestä osoi-
terekisteristä laatuanalyysin. Kunnostustyön jälkeen rekisteristä teh-
dään uudelleen laatuanalyysi. Tämän jälkeen osoitteet pyritään julkai-
semaan kunnan karttapalvelussa ja tuottamaan aineiston perusteella 
uusi painettu opaskartta.

Muuttuvia käytäntöjä
Sysmän kunta on päättänyt noudattaa uutta Kuntaliiton ohjetta 

osoitetietojen ylläpitämiseksi. 
Osoiteasioita koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa lähivuo-

sina, jotta käyttöön saadaan valtakunnallisesti yhtenäiset rekisterit ja 
toimintatavat. Siksi Sysmässä ei tehdä nyt mitään ”ylimääräisiä” teh-
täviä. Osoitteiden antaminen saarten rakennuspaikoille työllistää eni-
ten meneillään olevissa hankkeissa.  

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen Sysmän kunta hoitaa sekä 
tiennimikylttien hankinnan että yhtenäisen asennuksen. Kiinteistön-
omistajien vastuulle jää osoitenumeron kiinnittäminen näkyvälle pai-
kalle ohjeen mukaisesti.

Jatkossa myös kunnan yksityistieavustuksen saannin ehtona on 
kunnossa oleva osoitenumerointi. Osoitekylttien valvonta kuuluu en-
sisijaisesti tiekunnille, mutta myös viranomaiset valvovat osoitenu-
merointeja muiden tehtäviensä ohella. 

Matti Nikupeteri
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”Olen Mikko Salonen, 41-vuotias Sysmästä kotoisin oleva perheel-
linen mies. Perheeseeni kuuluu vaimo Elina ja kolme ala-asteikäistä 
lasta. Rakennusalalla kerkesin työskentelemään reilun kahdenkym-
menen vuoden ajan, joista viimeiset kymmenen vuotta Rakennus Allu 
Oy:ssä Sysmässä. Harrastuksiini kuuluu Salibandy ja kalastus, lisäksi 
toimin yhtenä valmentajana junior Pelicansin jääkiekkojoukkueessa.
Nyt toimin Liikunpaikkahoitajan nimikkeellä Sysmän kunnassa ja tar-
koitus olisi pitää liikuntapaikat turvallisessa ja miellyttävässä kun-
nossa. ”

Mikko Salonen
Liikuntapaikkojen hoitaja

Uusia kasvoja kunnanvirastolla

Sysmän Kunnan Tiedotuslehti 2/2022
Taitto: Sysmän Sanomat Oy / Lähilehti
Paino: Lehtisepät
Tekstit ja kuvat: Sysmän Kunta

Jonne Neuvonen
Vs. ympäristönsuojelutarkastaja

kysymyksissä. Ympäristönsuojelutarkastaja toimii myös kunnan tie- ja lupajaoston esittelijänä ympäris-
töasioissa.

Viransijaisuuteni päättyy vuoden 2023 alkupuolella, jonka jälkeen vakituinen työntekijä jatkaa töitään 
ja minun matkani jatkuu kohti seuraavaa määränpäätä. ”

Merja Alanen
Toimistosihteeri

”Olen Merja Alanen ja aloitin 1.8.22 määräaikaisena toimistosihtee-
rinä kunnanviraston asiointipisteessä. Työnkuvaani kuuluu asiakaspal-
velu, puhelinvaihteen hoito, postien ja sähköpostien käsittely, monen-
laiset toimistotehtävät ym.

Muutin vuonna 1990 Sysmästä Vantaalle ja sieltä 2007 Hämeen-
linnaan. Sysmään palasin 2021. ”

”Olen Tarja Palvi Hartolasta, aloitin syksyllä Sysmän yhteiskoulun 
koulusihteerinä. Työ on monipuolista ja siksi pidänkin siitä! Olen työs-
kennellyt alalla useita vuosia eri oppilaitoksissa. Neljä lastani ovat jo 
aikuisia ja asuvat omillaan. Harrastuksiini kuuluvat mm. omakotitalon 
askareet ja remontointi, koiran kanssa lenkkeily, käsityöt, lukeminen 
ja japanilaiset ristikot. ”

Tarja Palvi
Koulusihteeri

”Olen Ari Uurai-
nen ja työskente-
len kunnanvirastolla, 
Sysmän rakennus-
valvonnan arkiston 
digitalisoinnissa. Ai-
kaisemmin tein säh-
köverkon rakenta-
mistöitä 37v. Olen 
alkujaan kotoisin 
Heinolasta, mutta 
asunut Sysmässä jo 
yli 35 vuotta. Per-
heeseen kuuluu vai-
mo ja kaksi aikuista 
lasta. Vapaa-aika ku-
luu omakotitalossa 
ja mökillä, joissa riit-
tää aina jotain puu-
haa, sekä marjastaen 
ja kalastaen. ”

Ari Uurainen
Rakennusvalvonnan arkiston digitalisoija

”Olen Jonne Neuvonen ja aloi-
tin ympäristönsuojelutarkastajan 
viransijaisena kesäkuun puolessa 
välissä. Olen kotoisin Pohjois-Kar-
jalasta Kiteeltä, opiskelin energia- 
ja ympäristötekniikan insinöörik-
si Joensuussa, aloitin varsinaisen 
työurani Uudessakaupungissa ja 
eksyin sieltä Sysmään. Sysmä ei 
ollut minulle entuudestaan tuttu, 
mutta se on osoittautunut muka-
vaksi pieneksi kunnaksi. 

Ympäristönsuojelutarkasta-
jan tehtäviin kuuluu muun muas-
sa ympäristö- ja maa-aineslupien 
käsittely sekä niiden valvonta, 
jätevesijärjestelmien tarkastus, 
ympäristön saastumiseen liitty-
vien tapausten käsittely, luonto- 
ja ilmastoaiheisten hankkeiden 
edistäminen ja asukkaiden neu-
vominen ympäristöön liittyvissä 
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