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 Kunnan verkkosivuil-
le toteutetut Visitjoutsa. 
fi -sivut innostavat 
näkemään ja kokemaan 
Joutsaa uudella tavalla.
Sivuille on koottu eh-
dotelmia ja vinkkejä 
kymmenen eri aihe-
piirin ympärille mah-
dollisuuksista viettää 
antoisaa vapaa-aikaa 
Joutsassa.

Joutsan uusi
kuvitettu 
kuntastrategia

Etätyöpiste
Joutsan 
keskustassa

Lomarakennuksen 
muuttaminen pysyvään 
asumiseen

Nuoria
kesätöissä
kunnassa

 Tekemiseen kannustavat päivä-
paketit soveltuvat niin matkaili-
joille ja mökkilomalaisille kuin 
pysyvämmin paikkakunnalla 
vapaa-aikaansa viettäville.

Teemojen otsikot ovat kuvaa-
via ja houkuttelevat perehty-
mään tarjontaan syvemmin.  
Miltä tuntuukaan ”kurkistaa 
kultturelliin kuntaan” tai ”reip-
pailla rennolla otteella”.  Entä-
pä ”viettää raukea rantaloma” 
ja ”maistella Joutsan makuja”. 

Tällä hetkellä Visitjoutsa.fi 
-sivuilla esillä olevasta palve-
lutarjonnasta osa vielä odottaa 
poikkeusolojen rajoituksista va-
pautumista, kuten tapahtuma-
tarjonta sekä osittain kahvila- 

ja ravintolatoiminta. Sen sijaan 
luontoteemaan ja reippailuun 
liittyvät aktiviteetit ovat ajan-
kohtaisia poikkeusoloista huo-
limatta ja sopivat erityisen hy-
vin tulevan kesän ohjelmaan. 
Samoin Nelostiellä kulkijoil-
le joutsaisasti pysähtyminen 
mahdollistaa lukuisia kauppa-
palveluja ympäri vuoden ja Ne-
lostieltä poiketen matkaa on 
alle minuutin. 

Visitjoutsa.fi -sivustolla jokai - 
sen aihepiirin lopussa on lin-
kit, josta ohjautuu suoraan kun-
nan verkkosivuilla olevaan yri-
tyshakemistoon.

TEKSTI: LEENA HIETALA

Lue alta vinkit onnistuneeseen matkaan,  
oli kohteenasi riehakas aktiiviloma, mielenrauha 
tai joutsaisa piipahtaminen matkan varrella.

 1. Kulttuuriloma: Kurkista kultturelliin kuntaan
 2. Liikuntaloma: Reippaile rennolla otteella
 3. Lumoudu luonnossa: Lumoudu luonnon helmassa
 4. Rantaloma: Vietä raukea rantaloma
 5. Talven riemut: Koe talven riemut
 6. Musiikkitapahtumat: Rokkaa räyhäkästi, juhlista suvea Joutopäivillä
 7. Urheilutapahtumat: Hevosvoimia ja upeita urheilusuorituksia
 8. Maista Joutsa: Maistele Joutsan makuja
 9. Pysähdy Joutsaan: Pysähdy joutsaisasti
 10. Majoittuminen: Hyviä unia Joutsassa!

Joutsassa et ole jouten  
– ellet välttämättä halua!

Visitjoutsa -sivut on avattu!
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OLEMME ELÄNEET KUMMALLISEN ALKUVUODEN: TALVEN, 
JOKA EI OIKEIN TULLUT, kevään, jolloin eristäydyimme ja nyt 
odotamme kesää, josta emme vielä tiedä, miten se tulee mene-
mään. Sen verran tiedämme, että meille rakkaat kesätapahtumat 
ovat pääosin peruutettu. Kesätapahtumien piti olla tämänkin 
lehden pääteema, mutta vaihdoimme lehden sisältöä kevään 
edetessä. Kesä on käsillä ja vietämme sitä poikkeusoloissa, mutta 
kuitenkin kesän lämmöstä ja luonnon kauneudesta nauttien.

Tätä kirjoittaessani olemme osittain purkamassa koronaan liittyviä 
rajoituksia. Koulut alkavat, kirjastot avautuvat ja liikuntapaikoilla 
seurat aloittavat toimintansa. Kunnan puolesta olemme varautu-
neet koronaan hyvin ja tehneet kaikki tarvittavat toimenpiteet. 
Tällä hetkellä iloitsen koulujen alkamisesta, niin lapset pääsevät 
tapaamaan toisiaan ja opettajiaan. Vanhana koulumiehenä olen 
iloinen, että koulun merkitys yhteiskunnallisena toimijana ja 
opettajan ammatin arvostus on kohonnut aivan erityisellä tavalla. 
Olen surullinen ikäihmisten puolesta, jotka eivät voi tavata 
läheisiään.  

Joutsan kuntastrategia hyväksyttiin huhtikuussa. Tässä lehdessä 
on kuvitettu versio kuntastrategiasta, jonka on tehnyt Linda 
Saukko-Rauta. Linda Saukko-Rauta on palkittu vuonna 2019 
ensimmäisellä valtakunnallisella yksinyrittäjäpalkinnolla. 
Yksinyrittäjät ovat olleet tällä hetkellä mielessämme ja olemme 
tehneet valtion puolesta kymmeniä yksinyrittäjätukipäätöksiä. 
Toivon, että otatte talteen tämän lehden tai ainakin leikkaatte 
talteen strategiasivun lehdestä myöhempää tutustumista varten. 
Kuntastrategian pääajatus: Huolehdimme kaikista ja ympä-
ristöstämme on käynyt toteen korona-aikana. Olemme myös 
olleet viime aikoina enemmän yksituumaisia ja kunnioittaneet 
toisiamme. Olkapäitä pitäisi olla maailmassa edes yksi enemmän 
kuin kyynärpäitä. Koronakeväänä näin on ollut.

Kesä-joutsalaiset ovat meille tärkeitä ja saimme tähän lehteen toi-
mittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkön kesämuistoja Joutsasta. Maarit 
vietti vuosikymmeniä kesiään Joutsassa ja haaveilee kokonaisesta 
vuodesta Joutsassa. Maarit ei ole varmasti ainoa haaveilija, vaan 
monilla vapaa-ajanasunnoilla haaveillaan samasta asiasta. Uuteen 
normaaliin siirtyessämme, uskon, että näemme kylän raitilla yhä 
enemmän vapaa-ajanasukkaita ja matkailijoita. Kotimaanmatkailu 
kasvaa matkustusrajoitusten myötä ja matkakohteena Joutsa 
tarjoaa monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Leivonmäen 
kansallispuisto saattaa jopa tuplata kävijämääränsä tänä kesänä.

Kevät on ollut monille raskasta aikaa. Kunnassa työmme on 
lisääntynyt ja muuttunut koronan vuoksi. Esitän kunnan henki-
löstölle kiitokset venymisestä ja hyvin tehdystä työstä. Yrittäjille 
toivon vilkkaan, uuden normaalin alkamista. Ikäihmisille toivon 
normaalitilanteen alkamista niin, että voitte viettää aikaanne 
läheistenne seurassa. Korona-aika on otettava yhtenä poikkeuksel-
lisena vaiheena elämässämme. Luen parhaillaan uudelleen Yuval 
Noah Hararin klassikkoteosta Huomisen lyhyt historia. Hararin 
mukaan ihmiskuntaa kohdanneet nälänhädät, tautiepidemiat ja 
sodat on saatu hallintaan. Ei kokonaan, vaan hallittavissa oleviksi 
haasteiksi. Olen varma, että kehittyneen terveydenhuoltojärjes-

telmän ansiosta lääkärien 
ja taudinaiheuttajien kilpa-
juoksussa lääkärit pinkovat 
nopeammin. Korona-aikana 
voimme myös oppia ja 
aloittaa jotain uutta elä-
mässämme. Minä aion tänä 
kesänä panostaa puutarhan 
hoitamiseen ja pyöräillä. 

Toivotan kaikille joutsalai-
sille, Joutsan vapaa-ajana-
sukkaille ja Joutsan ystäville 
lämmintä ja rentouttavaa 
kesäaikaa!

Harri Nissinen,  
kunnanjohtaja

PÄÄKIRJOITUS PÄÄTTÄJÄN KYNÄSTÄ

Kesälomakausi lähestyy
 Olemme kulkemassa kohti kesää. 

Joutsalainen elinkeinoelämä ja toi-
minta vilkastuu ja monipuolistuu. 
Yhteistyö ja keskinäinen kanssa-
käyminen vapaa-ajan asukkaiden 
kanssa piristää kuntaamme ja tuo 
tuhansia vapaa-ajan asukkaita ja 
kesälomalaisia Joutsaan ja tänne 
koko seutukunnalle. Myös kyläyh-
teisöjen toiminta aktivoituu. Näin 
on voitu todeta vuodesta toiseen.

Näköislehti verkossa osoitteessa www.issuu.com/joutsan_kunta

Lehti on saatavissa Joutsan kunnan yhteispalvelupisteestä ja kirjastosta  
sekä monista kaupoista ja oppilaitoksista.

Lehden toimituskunta:
Päätoimittaja Harri Nissinen, Leena Hietala, Antti-Pekka Hokkanen,  
Petri Kaitamäki, Liisa Alfthan

Toimituskunnan osoite: 
Joutsan kunta, PL 20 (Länsitie 5), 19651 Joutsa

Toimituksella on oikeus muokata saapunutta aineistoa. 

Painos 4 000 kappaletta

Ulkoasu ja taitto: Pekka Sell Graphics
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Nyt käynnistämme tulevaa kesäkautta hy-
vin poikkeavissa olosuhteissa. Maailman 
laajuinen koronavirus -epidemia on tuonut 
rajoituksia ja ongelmia normaaliin toimin-
taamme. Ennalta ehkäisevät terveyspai-
notteiset toimenpiteet näkyvät kaikkialla. 
Näin myös Joutsassa. Vaikka olemme pys-
tyneet pitämään koronavirustartunnat hy-
vin hallinnassa, olemme joutuneet pohti-
maan monia paikkakuntaamme liittyviä 
kysymyksiä uudessa valossa.

Monet kesätapahtumat on jouduttu pe-
ruuttamaan. Vaikutukset tapahtumien jär-
jestäjille ovat merkittävät talouden ja muun 
aktiivisuuden osalta. Rajoitukset ovat estä-
neet tapahtumajärjestelyt. 

Joutsan kunnan alueella on runsaasti va-
paa-ajan asuntoja ja niiden omistajista pa-
risen tuhatta asuu kunnan ulkopuolella. 
Väestömäärämme kolminkertaistuminen  
kesäkuukausien aikana on luonut mahdol-
lisuudet hyvän palveluvarustuksen ylläpi-
tämiseen. Se antaa elinvoimaa paikallisille 
yrittäjille ja palvelujen tuottajille. Keskei-
nen sijaintimme – Keski-Suomen portilla, 
on meille vahvuus. Toivon hartaasti, että ko-
ronaepidemian vaikutukset voitetaan, ovat 
väliaikaisia ja niistä ei aiheudu suurempia 
esteitä matkailuun ja vapaa-ajan viettoon.

Vallitseva tilanne on nostanut esiin mo-
nia maaseutua korostavia yksityiskohtia. 
Etätyöskentelymahdollisuudet ovat lisään-
tyneet, oleskeluhalukkuus turvallisella 
maaseudulla kasvanut ja kiinnostus jopa 
maaseudulle muuttoon on lisääntynyt. 
Myös kotimaisuus on korostunut tuotan-
non osalta, maaseudun ja siellä harjoitet-
tavan toiminnan arvostus on noussut. Toi-
vottavasti nykyisen tilanteen vaikutukset 
näkyvät myös Joutsassa. Meiltä löytyy näi-
hin kaikkiin tekijöitä, joita pidämme kun-
tamme vahvuuksina. 

Joutsan kunta toivottaa kaikki vapaa-
ajan asukkaat ja matkailijat tervetulleeksi 

Joutsaan, nauttimaan kauniista luonnosta, 
puhtaista vesistöistä sekä paikallisista kor-
keatasoisista palveluista. 

Kunnan ja kuntapäättäjien keskeinen 
tehtävä on pitää huolta kokonaisuudesta, 
joka muodostuu alueen pysyvistä kunta-
laisista ja vapaa-ajan asukkaista. Palvelu-
jen tulee toimia ja palvelurakenteen vasta-
ta kysyntää. Tämän eteen me teemme työtä 
kuntapäättäjinä. 

Uskomme tulevaisuuteen!
Joutsalaisten usko tulevaisuuteen on vah-
va. Huhtikuussa 2020 on vahvistettu uusi 
kuntastrategiamme vuosille 2020-2025. 
Strategiassamme todetaan, että Joutsassa 
kaikki arvokas on lähellä ja tarjoamme elä-
mänmittaisen kumppanuuden. Pyrimme 
toiminnassamme olemaan hyvinvoiva ja 
uudistuva maaseutukunta. Haluamme säi-
lyä itsenäisenä kuntana, alueemme kehit-
tyvänä ja vireänä palvelukeskuksena.

Joutsassa on tarjolla maaseutumaisia asu-
misvaihtoehtoja. Täällä on mahdollisuus 
yhdistää asuminen ja monipuoliset vapaa-
ajan harrastukset. Kehitystyö kunnassamme 
jatkuu ja sitä tukee vahva poliittinen yhteen 
hiileen puhaltaminen ja kuntaimagon ra-
kentaminen yhdessä kuntalaisten, paikallis-
ten yrittäjien ja tiedotusvälineiden kanssa. 
Tähän kehitystyöhön toivotamme mukaan 
kuntalaisten lisäksi myös kaikki vapaa-ajan 
asukkaat ja Joutsasta kiinnostuneet. 

Pidetään huolta läheisistämme, toisis-
tamme ja omasta terveydestämme. Kyl-
lä me tästäkin selvitään! Tavataan uusien 
mahdollisuuksien äärellä, keskustellaan, ja 
käännetään haasteet voitoksi! 

Kesäterveisin

HEIKKI KUURNE, VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA
KUVA: HELI KUURNE
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JOUTSAN KUNNAN  
TIEDOTUSLEHTI

Kesälomakausi lähestyy

 Tällä kertaa henkilö-
kuvassa tutustutaan 
Joutsan kunnan tekni-
seen johtajaan Juha-
Matti Näykkiin (kuvassa 
vas.) ja rakennustarkas-
taja Arttu Mönkölään. 
Arttu on monille jout-
salaisille tuttu lapsuus-
vuosista lähtien, mutta 
Juha-Matti on aloittanut 
työt kunnan teknisellä 
osastolla vasta tämän 
vuoden alussa. 

Arttu Mönkölä on 29-vuotias 
paluujoutsalainen. Hänen isän-
sä on lähtöisin Joutsasta, äiti 
Hartolasta. Arttu on yhä kirjoil-
la Joutsassa, mutta on asunut 
Jyväskylän ja Mikkelin lisäksi 
yli puoli vuotta vaihto-opiske-
lijana ulkomailla. 

38-vuotias Juha-Matti Näykki 
on kotoisin Etelä-Pohjanmaan 
lakeuksilta, Lapualta. Hänen 
vaimonsa ja kolme lastaan asu-
vat yhä Lapualla Juha-Matin 
asuessa viikot Joutsassa. Kah-
dessa kodissa asuminen ei ole 
kuitenkaan uusi juttu, vaan Ju-
ha-Matilla on siitä pitkäaikai-
nen kokemus.

– Autoon kertyy nykyään vä-
hemmän kilometrejä kuin aiem-
massa työssä, Juha-Matti kertoo.

Insinöörikoulutus valmistaa 
monenlaisiin työtehtäviin
Sekä Arttu Mönkölä että Juha- 
Matti Näyki ovat koulutuk-
seltaan insinöörejä. Arttu val-
mistui rakennusinsinööriksi 
Jyväskylän ammattikorkeakou-
lusta vuonna 2017 ja Juha- Matti 
Vaasan ammattikorkeakoulus-
ta vuonna 2015. Molemmat pi-
tävät koulutuksensa tarjoamia 
työmahdollisuuksia erittäin laa-
joina, mutta myös jatko-opinnot 
työn ohessa kiinnostavat mo-
lempia. 

Artun työt Joutsan kunnan 
vakituisena rakennustarkas-
tajana alkoivat marraskuussa 
2018. Sitä ennen hän oli tehnyt 
kunnassa sijaisuuksia ja työs-
kennellyt hieman yli vuoden 
Mikkelin kaupungin rakennus-
tarkastajana. 

– Sen verran kotiseuturakkaut-
ta on, että palasin tänne, kun so-
piva tilaisuus koitti, Arttu Mön-
kölä iloitsee.

Artulle opiskelu oli mielui-
saa, mutta insinööriksi opiskelu 
ei kuulunut Juha-Matin alkupe-
räisiin suunnitelmiin. Ylioppi-
laaksi kirjoittamisen jälkeenkin 
hän mieluummin juoksi (pää-

Henkilökuvassa Arttu Mönkölä 
ja Juha-Matti Näykki

matka 800 m) ja harrasti muu-
ta urheilua, kuin opiskeli. Ju-
ha-Matti sai työpaikan samasta 
elintarvikealan yrityksestä, jos-
sa myös hänen vanhempansa 
työskentelivät. 

Noin kymmenen Atrialla vie-
tetyn työvuoden aikana Juha-
Matille sattui teurastajan työssä 
kaksi työtapaturmaa, joista jäl-
kimmäisen jälkeen hän päätti 
kouluttautua uuteen ammattiin. 
Veljen kannustamana uudeksi 
alaksi valikoitui rakennusala. 

Insinööriksi valmistumisen 
jälkeen Juha-Matti teki usean 
vuoden ajan monipuolisesti ra-
kennusalan töitä (esim. Lehto 
Groupissa sekä YIT:n ja Lem-
minkäisen infrapalveluisssa) 
aloittaen työnjohdosta. Ennen 
Joutsaan siirtymistä hän toimi 
työpäällikön tehtävissä asunto-
rakentamisen puolella. Lisäksi 
hän toimii sivutoimisena yrit-
täjänä muun muassa rakennus-
hankkeiden valvontatehtävissä.

Toimintoja voi aina kehittää
Juha-Matti Näykki kertoo pi-
tävänsä uutta työtään Joutsan 
kunnan teknisenä johtajana 
laaja-alaisena ja sopivan haas-
teellisena. Hän on vahvasti sitä 
mieltä, että toimintoja ja pro-
sesseja voi aina tehostaa. Myös 
talouden seuranta on hänen 
mielestään tärkeää.

– Ihmiset ovat olleet tosi mu-

kavia ja vastanotto ollut hyvä 
myös työpaikan sisällä. Sitä 
en siten tiedä, onko joutsalai-
silla ollut totuttelemista pohja-
laiseen suoruuteen, Juha-Matti 
naurahtaa. 

Teknisen johtajan työssä on 
luonnollisesti myös haasteita. 
Yksityiseltä sektorilta kuntapuo-
lelle siirtynyt Juha-Matti nimeää 
hankintapuolen asiaksi, joka on 
kuntapuolella yksityistä haas-
teellisempaa. Samoin henkilös-
töasioita on enemmän hoidetta-
vana, sillä yksityisellä puolella 
hän käytti paljon alihankkijoita.

Juha-Matti mainitsee kunta-
laisten suorien  yhteydenottojen 
määrä on pikku hiljaa lisäänty-
neen. Arttu puolestaan toteaa 
havainneensa, että kuntalaisten 
aktiivisuus on suoraan verran-
nollinen auringonsäteiden mää-
rään. Rakennusideoita pulpah-
taa mieleen auringon paistaessa.

Rakentajien innostus   
on tarttuvaa
Arttu Mönkölä kertoo pitävän-
sä rakennustarkastajan työn 
parhaana puolena sen moni-
puolisuutta ja vaihtelevuutta. 
Lisäksi hän pääsee näkemään 
työssään hyvinkin erilaisia ra-
kennusratkaisuja. 

– Rakennushankkeisiin liitty-
vä innostus tarttuu. Täällä teh-
dään paljon eri tavoilla esimer-
kiksi saunoja, Arttu kertoo. 

Artun kokemuksen perus-
teella rakennustarkastajan työt 
eroavat pienessä kunnassa ja 
kaupungissa selvästi. Eroa on 
esimerkiksi tarkastusten määräs-
sä ja aluejaoissa sekä hallinnolli-
sen päätöksenteon kulttuurissa.  

Haastavimmaksi asiaksi työs-
sään Arttu kertoo naapuririito-
jen keskelle joutumisen. Lisäk-
si kinkkisimpiin työasioihin 
joudutaan välillä etsimään rat-
kaisuja kollegoiden, oikeusta-
pausten ja muiden lainoppi-
neiden avustuksella. Välillä 
vastaan tulee kuitenkin tilan-
teita, jotka voivat olla kuntalai-
sille yllättäviä ja kuumottavia. 

– Joskus esimerkiksi lapset 
ovat saattaneet kertoa raken-
nustarkastajalle isän salahuo-
neesta. Yleensä näihin lasten 
suusta tulleisiin totuuksiin löy-
tyy kyllä looginen selitys, Arttu 
naurahtaa.

Vapaa-ajan tontti  
hakusessa
Juha-Matti Näykin ensimmäi-
nen kevät teknisenä johtajana 
on ollut työntäyteinen. Jatkos-
sa hän haluaisi käyttää arki-il-

taisin enemmän aikaa urhei-
luun, sillä viikonloppuisin hän 
haluaa keskittyä lapsiin. Juha-
Matti  kertoo huomanneensa, 
että Joutsassa on erittäin hyvät 
urheilumahdollisuudet. Lisäk-
si hän kehuu Joutsan vesistöjä. 

– Olen huomannut, että ka-
lastus ja vesistö on joutsalaisil-
le todella tärkeä asia, Juha-Mat-
ti kertoo. Eteläpohjalaisena hän 
onkin tottunut enemmän pelto-
viivaan kuin rantaviivaan. 

Arttu Mönkölä mainitsee 
vuoden 2020 poikkeustilan-
teen harvana positiivisena asi-
ana sen, että ihmiset viettävät 
enemmän aikaa luonnossa. Hän 
kertoo käyneensä juuri Leivon-
mäen kansallispuistossa ja ai-
koo mennä sinne lähiaikoina 
uudestaan. Lisäksi kesäsuunni-
telmiin kuuluu tarkempi tutus-
tuminen lähivesistöihin. 

Mainitsemisen arvoista on 
myös se, että Arttu etsii parhail-
laan Joutsasta tonttia, jonne voi-
si rakentaa vapaa-ajanasunnon. 
Myös valmiiksi rakennettu tont-
ti vesistön läheisyydestä käy. 

– Rakennuslupaa en kuiten-
kaan pysty itselleni myöntä-
mään, Arttu virnistää.

TEKSTI: SARI-MAARIT PELTOLA
KUVA: KIRSI SAARELA

Rakennusideoita 
pulpahtaa  
mieleen auringon 
paistaessa
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Painajaisuni ja ihanat Remit  
– muutto Joutsaan

 Sanotaan, että unet 
käyvät läpi elettyjen 
päivien tapahtumia. 
Niissä on yllätyksellisiä 
käänteitä ja usein ne 
näyttävät ratkaisun miel-
tä painaviin ongelmiin. 
Kerron siis aluksi, missä 
tosielämässä mennään. 

JARKIFAKTAA. Sain vuoden 
alussa tutkijanhuoneen Kansal-
lisarkistosta. Aloitin työt tam-
mikuun puolessa välissä: luet-
teloin arkistoani eli toimittajan 
työtä, kirjojen taustamateriaalia 
ja vanhempieni säilyttämiä pa-
pereita – kirjeitä, päiväkirjoja, 
kirjoituksia. Tarkoituksena on, 
että jonakin päivänä henkilö-
arkistoni olisi tutkijoiden käy-
tettävissä Kansallisarkistossa. 
Maan hallitus kuitenkin sul-
ki kirjastojen ja arkistojen ovet 
16.4. Siirryin silloin kotihom-
miin, luetteloimaan digitoituja 
C-kasetteja, joissa on Suomen 
Kuvalehteen (SK) tekemiäni 
henkilöhaastatteluja ja presi-
dentti Urho Kekkosen muistel-
mapalaverien nauhoituksia.

PAINAJAINEN. Nukun yleen-
sä hyvin, mutta liika on liikaa. 
Juuri kun olin tottunut eläke-
läisenä pitkiin aamuihin, jou-
duinkin lähtemään ”töihin” 
joka päivä arkistoon. Aluk-
si kaikki oli kiinnostavaa. Sit-
ten tapahtumat hiipivät salaa 
uniini ja alkoivat elää. Kun 
avasin laatikon, sieltä syök-
syi esille pääministeri Kalevi 
Sorsa ja heti perään joutsalai-
set Kirsti   ”Kirppu” Ulmanen, 
Marja ”Manta” Sievänen, An-
tero ”Ante” Hämäläinen ja Tuo-
mas ”Tomi” Koponen. Ja vaik-
ka lopuksi laatikosta tuli vielä 
valtuuston puheenjohtaja Lau-
ri Anttila, mikään ei auttanut. 
Kaaos oli valmis. Elettiin mar-
raskuuta 1972 ja tarkoitukse-
na oli, että koululaiset olisivat 
haastatelleet pääministeriä, 
joka oli käynyt kansakoulua 
Joutsassa. Olimme Helsingissä, 
Valtioneuvoston talossa, pää-
ministerin vieraana. Tapaa-
minen oli minun, toimittajan, 
vastuulla. Painajaissirkus al-
koi heti, kun isännälle oli en-
sin ojennettu 1871 rakennetun 
kansakoulun kuva ja Joutsan 
kunnan viiri. Aluksi kierrettiin 
taloa. Tomi ja Ante juoksivat 
suoraan suureen saliin, jossa 
ministereillä on tapana kokoon-
tua, istuutuivat tuoleihin ja al-
koivat keikkua niissä, pöydäl-
lä olevia kyniäkin piti kokeilla. 
Manta ihaili seinillä olevia kul-
takehyksisiä tauluja ja hyppä-
si sisään maisemaan ja katosi 
sinne kuin Liisa Ihmemaassa. 
Odotin, että päästäisiin asiaan, 
jutuntekoon. Mutta kaikki pu-
huivat yhtä aikaa ja huutelivat 

toisilleen. Kuulin, miten pää-
ministeri vastasi kysymykseen: 
”Kiusattiinko teitä pienenä ni-
menne takia? Oliko teillä lem-
pinimeä?” Sorsa vastasi: ”Kyllä 
kiusattiin, minua sanottiin Rä-
pyläksi…” Siitä alkoi ilo. Kaik-
ki nauroivat ja pelleilivät. ”Ka-
levi ”Räpylä” Sorsa! Räpylä, 
räpylä, sorsa!” Yritin piiloutua 
nauhurini kanssa pöydän alle. 
Mutta ilo jatkui, kun se kerran 
oli päässyt irti. Nyt vuorossa oli 
pääministeri, itse Räpylä. Hän 
kertoi elämänsä huonoimmas-
ta kaupasta, jonka oli tehnyt 
kotinsa lähellä olleessa Kuitu-
nen-Sauvalan kaupassa. Siellä 
hän vaihtoi tyhjän lompakkon-
sa kaniiniin. Kirppu innostui, 
kauppahan oli hyvä! Mutta ei 
– Räpylä selvitti, ettei synty-
nyt pikkukaneja – ja perhe jäi 
vaille haaveilemaansa paistia. 
Haastattelusta ei tule mitään, 
ajattelin ja päätin paeta. Mutta 
onneksi heräsin.

LASILLINEN MAITOA JA VOI-
LEIPÄ. Kello oli vasta kolme. 
Helsingin Sanomat ei ollut vie-
lä pudonnut kerrostaloasun-
non postiluukusta. Lohduttau-
duin lukemalla Joutsan Seutua, 
”mökkiläisjakelu” oli juuri il-
mestynyt. Pääsin heti hauskoi-
hin asioihin ja kesään. Joutsan 
Seudun uudelle maskotille et-
sittiin nimeä Jose vai Joppe? 
Jouto Rock 2020 lupasi Pope-
daa, Arttu Wiskaria, Kotiteol-
lisuutta ja Dingoa elokuussa. 
Mutta Joutopäivät heinäkuun 
alussa oli peruttu! Sen sijaan 
päätoimittaja Markku Parkko-
nen kertoi, että Kotiseutuyhdis-
tyksen historiapiirin toimitta-
ma Joutsan kylän vaiheita -kirja 
on ilmestynyt! Ajaudun ajatuk-
sissani Joutsaan ja kesään. Uni 
painaa jo silmäluomia.

REM-UNI PALKITSEE. Ikkunan 
takaa kurkistaa aamu, mutta 
linnut eivät laula eikä teeri pul-
puttele. Nukahdan. Yllättäen 
kaaos Valtioneuvoston talossa 
on poissa. Painajainen hellit-
tää. Näen vain Anten, joka juok-
see koululaisjoukon keskellä 
kantaen sylissään isälleen syn-
tymäpäivälahjaksi ostamaansa 
isoa nallea… Uni vie syvem-
mälle. On kevät, olen Suonteen 
rannalla, linnut laulavat, teeret 
pulputtavat, puissa on silmut, 
korvasienet kurkistavat pii-
loistaan. On hyvä olla. Kaikki 
tapahtuu nyt nopeasti. Sauna 
lämpiää, kerään koivunoksia 
juhannusvihtaan, avaan sima-
pullon, jossa rusinat ovat nous-
seet pulleina pintaan. Illalla on 
luvassa rannalla muikkuja ja 
muurinpohjalettuja. Soutelen, 
koira istuu veneen etutuhdol-
la. Tapaan joutsalaisia ystäviä-
ni, meillä riittää iloista puhetta, 
tarinoimme myöhään yöhön. 
Olen onnellinen. Mietin voi-
siko näin olla aina? Talvella-

kin? Tämä REM-uni ei petä, 
se täyttää kaikki toiveet. 
Herään siihen, että olen 
pakkaamassa muistojani  
– muutan Joutsaan!

AAMULLA, HEREILLÄ. Ve-
nyttelen sängyssä ja muis-
tan unen. Olisiko nyt aika 
ryhtyä tuumasta toimeen! 
Muuttaa koko vuodeksi Jout-
saan? Elää uudelleen unelmat 
ja toteuttaa haave!

TEKSTI: MAARIT TYRKKÖ

JK. Tarina Pääministerin haas
tattelusta Helsingissä 1972  
on totta. Kesällä 2013 kokoon
nuimme Joutsan Seudun 
toimituksessa muistelemaan 
Suomen Kuvalehteen tehtyä 
haastattelua. Kuuntelimme 
myös Ckasetin, jolle tapah
tumat oli tallennettu. Lisää 
kirjassani Tyttö ja nauhuri 
(WSOY 2014) sivuilla 38–41.   
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Miten muuttaa lomarakennuksen 
käyttötarkoitus loma-asunnosta 
pysyvään asumiseen?

 Lomarakennuksen 
käyttötarkoituksen 
muuttaminen on erittäin 
suosittu kysymys. Vasta-
uksessa nostan merkittä-
vimmät asiat olettaen,  
että vapaa-ajan asunto  
on rakennettu hyvän 
rakennustavan mukaisesti 
voimassa olevaa lainsää-
däntöä noudattaen.

Risu- ja haravointijätteet Joutsan kunnassa
 Kesä on pihatöiden 

aikaa, johon kuuluu mm. 
haravointi ja pensaiden 
leikkaaminen. Mitä piha-
töissä syntyneille jätteille 
sitten voisi tehdä? 

Käyttötarkoituksenmuutosta  
hakiessa otetaan huomioon 
muutoksen vaikutus voimassa-
olevan kaavan toteuttamiseen 
ja muuhun maankäyttöön. 

Joutsan kunnassa vapaa-ajan 
asuntoja muutetaan omiksi ko-
deiksi kourallisen verran vuosi - 
tasolla.

Poikkeamislupa
Lähtökohtaisesti Joutsassa va-
paa-ajan asunnot eli lomara-
kennukset sijaitsevat oikeusvai-
kutteisella yleiskaava-alueella. 
Rakennuspaikan kaavamäärä-
yksistä riippuen, ensimmäinen 

vaihe on poikkeamispäätöksen 
hakeminen riippuen millaisel-
la alueella loma-asunto sijait-
see.

Poikkeamisluvan myöntä-
misen edellytyksiä on kolme. 
Ensinnäkin rakennuspaikan 
koon täytyy olla riittävä, kaa-
va-alueilla kaavan mukainen. 
Toiseksi rakentaminen ei saa 
aiheuttaa haittaa kaavoituksel-
le, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden muulle järjestämisel-
le, eikä se saa myöskään vai-
keuttaa luonnonsuojelullisten 
ja ympäristönsuojelullisten ta-
voitteiden saavuttamista. Kol-
mantena edellytksenä on se, 
että kunta pystyy järjestämään 
palvelujaan alueelle.

Joutsan kunnassa poikkea-
misluvasta päättää tekninen 
lautakunta.

Rakennuslupa myönnetyn 
poikkeamisen jälkeen
Rakennuksen käyttötarkoitus 
on määritelty ja hyväksytty ra-
kennusluvassa. Kun kaava-
määräykset tai poikkeamislu-
pa mahdollistaa loma-alueella 
käyttötarkoituksen muutoksen, 
tulee rakennuksen käyttötar-

koitus muuttaa rakennuslupa-
menettelyllä.

Rakennusluvan edellyttämi-
sen ideana on varmistaa, että 
muutettava vapaa-ajan asunto 
täyttää asuinrakennukselle edel-
lytetyt tekniset vaatimukset.

Mitä asuinrakennukselta 
edellytetään?
Asuinhuoneiston tilojen ja 
pohjaratkaisun on oltava ai-
ottu käyttäjämäärä, asuntojen 
yhteiset tilat ja käyttötarpei-
den muutokset huomioon ot-
taen asumisen kannalta tarkoi-
tuksenmukaisia.

Asuinhuoneistossa on oltava 
toiminnan kannalta tarkoituk-
senmukaiset tilat lepoa, oles-
kelua ja vapaa-ajan viettoa, 
ruokailua ja ruoanvalmistus-
ta, hygienian hoitoa sekä asu-
miseen liittyvää välttämätön-
tä huoltoa ja säilytystä varten. 
Asuinhuoneistossa on kuiten-
kin aina oltava käymälä sekä 
riittävä perusvarustus henkilö-
kohtaisen hygienian hoitoa ja 
ruoanvalmistusta varten.

Asuinhuoneen on oltava ik-
kunallinen vähintään 7 m² ja 
huoneistoalan vähintään 20 m². 

Asuinhuoneen korkeuden on 
oltava vähintään 2,5 m. Pien- 
taloissa 2,4 m.

Lopuksi
Jokainen rakennuspaikka ja 
rakennus omanlaisensa koko-
naisuus. Lisäksi rakentamisen 

tyylit muuttuvat jatkuvasti. 
Jos harkitset lomarakennuk-
sen käyttötarkoituksen muut-
tamista, ota rohkeasti yhteyttä 
rakennusvalvontaan.

TEKSTI: ARTTU MÖNKÖLÄ  
KUVA: LIISA ALFTHAN

 Rakennuspaikan koko on riittävä, 
kaava- alueilla kaavan mukainen. 

 rakentaminen ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamisel-
le, alueiden muulle järjestämiselle 
eikä vaikeutta luonnonsuojelullisten 
ja ympäristönsuojelullisten tavoittei-
den saavuttamista.

 kiinteistölle johtaa kulkukelpoinen tie 
 puhdasta talousvettä on saatavilla 

(vesijohtovesi tai oma kaivo).
 jos kiinteistö ei ole liittynyt kun-

nan jätevesilaitoksen piiriin. Tällöin 
tulee kiinteistön jätevesien käsittelyn 
täyttää jätevesiasetuksen ja ympäri-
suojelulain muutoksen vaatimukset.

 jos kiinteistö ei ole liittynyt kun-

nan jätevesilaitoksen piiriin, tulee 
kiinteistön jätevesien käsittelyn täyt-
tää jätevesiasetuksen ja ympärisuo-
jelulain muutoksen vaatimukset.

 rakennuksessa on vaadittava 
lämmöneristys

 rakennus on käyttö- ja palotur-
vallinen

 rakennuksen tilat ja ympäröivät 
alueet ovat esteettömät

 rakennus on vaadittavan energia-
tehokas

 rakennuksen pohjaratkaisu 
ja huonekorkeus mahdollistavat 
asumisen

 kunta pystyy järjestämään lain 
edellyttämät palvelut alueelle

Muistilistaa käyttö tarkoituksen muuttamista  
suunnittelevalle

Haravointi- ja risujätteet on hel-
poin hyödyntää esim. omakoti-
talossa kompostoimalla. Mikäli 
kompostointi ei syystä tai toi-
sesta onnistu, risu- ja puutar-
hajätteitä otetaan vastaan Las-
sila & Tikanojan jäteasemalla 
osoitteessa Teollisuustie 15 sen 
aukioloaikoina. Vastaanotto 
maksaa 25 €/m3 ja vastaanoton 
maksaa jätteiden viejä. 

Vastaanottoon suunnitteilla 
muutoksia
Risu- ja haravointijätteitä on 
voinut tänä keväänä, samoin 
kuin viime vuonna, viedä tiet-
tyinä aikoina ilmaiseksi kirkon-
kylän alueella Lassila & Tikano-
jan jäteasemalle ja Leivonmäellä 
entiselle kaatopaikalle. Syksyllä 
risu- ja puutarhajätteen vastaan-
ottoon on odotettavissa muu-
toksia. Risu- ja puutarhajätet-
tä ryhdytään ottamaan vastaan 
kirkonkylällä jätevedenpuhdis-
tamon alueella (os. Mämmilän-
tie 38) ja Leivonmäellä vanhalla 
kaatopaikalla (os. Poikkitie). Jä-
teveden puhdistamon alueella 

vastaanotosta vastaa paikallinen 
yrittäjä. Leivonmäellä aluees-
ta huolehtii kunta yhteistyössä 
yrittäjän kanssa.

Alueet ovat olleet aiemmin-
kin vastaavassa käytössä, kun-
nes niiden käyttö lakkautettiin 
toukokuussa 2019. Suurimpi-
na syinä tähän oli, että alueelle 
kerätyille jätteille tuli järjestää 
hyötykäyttöä sekä se, että alu-
eille tuotiin myös sinne kuulu-
mattomia jätteitä. Nyt jätteiden 
hyötykäyttöön on kehitelty rat-
kaisu ja alueiden siistinä pitä-
misessä otetaan käyttöön lu-
kittavat portit, aukioloajat ja 
valvontakamerat. Mikäli vää-
rinkäytöksiä ilmenee, ilmoite-
taan niistä poliisille. Suunnit-
teilla on myös jatkaa käytäntöä, 
jossa osan aikaa vuodesta vas-
taanotto on jätteen viejille il-
maista, mutta suurimman osan 
vuodesta maksullista. Vastaan-
ottopaikkojen aukioloajoista 
tiedotetaan myöhemmin.

Risu- ja puutarhajätteiden 
lajittelu
Ennen vientiä jätteet kannattaa 
lajitella risujätteeseen ja muu-
hun puutarhajätteeseen. Tämä 
sen vuoksi, että vastaanotto-
paikassa ne tulee laittaa omiin 
kasoihinsa. Puutarhajätteeseen 
kuuluvat ruoho, puiden lehdet 
ja haravointijätteet, kasvien ja 
kukkien naatit ja rikkaruohot, 

kävyt ja neulaset sekä olki ja 
heinä. Puusta pudonneet he-
delmät eivät ole puutarhajätet-
tä. Ne tulee laittaa biojätteen 
joukkoon. Risut, oksat ja pen-
saiden rungot lajitellaan erik-
seen. Ne voidaan esimerkiksi 
hakettaa poltettavaksi, kun taas 
puutarhajäte kompostoidaan.

Älä laita vieraskasvilajeja 
puutarhajätteen joukkoon!
Vieraskasvilajien leviämisen 
ehkäisemiseksi on tärkeää, 
että vieraskasvilajeja ei jou-
du puutarhajätteen joukkoon. 
Vieraskasvilajeja ovat mm. 
kurtturuusu, jättipalsami ja 
komealupiini. Vieraskasvilajit 
voi tarkistaa kansallisesta Vie
raslajit.fi -vieraslajiportaalista. 
Kerää kaikki vieraslajit, myös 
lehdet ja juurakot heti paikan 
päällä jätesäkkiin siementen 
varisemisen estämiseksi. Hä-
vitä säkit sekajätteen mukana, 
jolloin ne päätyvät muiden jät-
teiden mukana polttoon.

Risu- ja haravointijätteiden 
muu hävittäminen
Haravointi- ja risujätteiden 
vienti toisen maalle, kuten 
metsä-, puisto- ja viheralueil-
le on kiellettyä. Myös jätteiden 
hautaaminen on kiellettyä. 
Piha roskat ja puutarhajätteet 
lisäävät ravinnekuormaa, vä - 
hentävät ympäristön viihtyi-

syyttä ja levittävät rikkakas-
veja. Mikäli roskaajaa ei saada 
selville, alueen siivoamises-
ta vastaa maanomistaja. Hara-
vointijätteitä ei saa polttaa. 

Asemakaava-alueen ulko-
puolella saa polttaa avopolt-
tona vähäisiä määriä kuivia 
risuja ja oksia, maa- ja met-
sätaloudessa syntyviä vaarat-
tomia polttokelpoisia jätteitä 
kuten kuivia olkia ja hakkuu-
tähteitä sekä käsittelemätöntä 
puujätettä. Polttaminen ei saa 
aiheuttaa naapurustolle savu, 
noki- haju- tai terveyshaittaa. 
Palovaroitusaikana polttami-
nen on kielletty.  Lämmityk-
sen yhteydessä saa kiinteistön 
tulipesässä polttaa muun kiin-
teän polttoaineen joukossa kä-

sittelemätöntä puujätettä, risu-
ja ja oksia sekä vähäisiä määriä 
muita polttokelpoisia jätteitä. 

Lopuksi
Risu- ja puutarhajätteen kerä-
yksen loppumisesta Joutsan jä-
teveden puhdistamon alueella 
ja Leivonmäen vanhalla kaato-
paikalla tuli aikanaan paljon 
palautetta Tekniselle ja ympä-
ristöosastolle. Kun keräys aloi-
tetaan uudestaan, on tärkeää, 
että ohjeita noudatetaan tar-
kasti. Jätevedenpuhdistamon 
alueella on laaja jättipalsami-
kasvusto ja mikäli vieraskasvi-
lajien tuontikieltoa ei noudate-
ta, voi se tehdä tyhjäksi kunnan 
torjuntatoimet jättipalsamin 
osalta ja tuoda alueelle myös 
uusia haitallisia lajeja. Mikä-
li alueelle tuodaan biojätteitä 
kuten omenia, voi se houkutel-
la haittaeläimiä kuten rottia ja 
naakkoja ja mikäli alueelle tuo-
daan muita sinne kuulumatto-
mia jätteitä, aiheuttaa se työ-
tä ja lisäkustannuksia, kun ne 
viedään jäteasemalle. Pidetään 
siis yhdessä huolta alueen siis-
teydestä, noudatetaan ohjeita ja 
varmistetaan keräyksen jatku-
minen myös tulevaisuudessa!

TEKSTI: MARIKA MASALIN-WEIJO, 
YMPÄRISTÖTARKASTAJA
KUVA: EVELIINA VIRTANEN
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Isot oppilaitokset 
yhteistyössä pienten 
kuntien kanssa

 Hartolan, Joutsan, 
Pertunmaan ja Sysmän 
yhteistyönä on startan-
nut kaksivuotinen Eu-
roopan sosiaalirahaston 
tukema (2020–2021) 
Pienten kuntien elinvoi-
maa -hanke, joka pilotoi 
uudenlaista yhteistyö-
mallia Esedun, Gradian 
ja Salpauksen kanssa.

Vapaa-ajan asukkaiden  
toimikunta ja etätyöpiste

Tavoitteenamme  
on, että loppu-
syksystä 2020  
käynnistyy lähi-
hoitajakoulutus  
parhaimmillaan  
jopa kahdessa  
alueellisessa  
ryhmässä

Hankkeen tavoitteena on vah-
vistaa pienten kuntien (Harto-
la, Joutsa, Pertunmaa, Sysmä) 
yhteistyötä ja tätä kautta saa-
da kuntiin elinvoimaa. Yhte-
nä keinona tässä on laajempi-
en koulutusmahdollisuuksien 
saattaminen kuntiin. 

– Kartoitimme alueen hoiva-
toimijoiden työvoimantarpeita 
ja on ilmeistä, että hoivahen-
kilökunnan saatavuudessa on 
ongelmia jokaisessa hankekun-
nassa erityisesti vanhustyön 
yksiköissä. Työvoimaa kaipaa-
vat niin julkisen kuin myös yk-
sityisen sektorin toimijat. Työ-
voiman saatavuutta yritetään 
ratkaista koulutuksen avul-
la, jota suunnitellaan Gradian, 
Salpauksen ja Esedun yhteis-

työnä, projektipäällikkö Anne 
Lahikai nen-Aho kertoo.

Paikallisesti toteutettavan lä-
hihoitajakoulutuksen avulla ha-
lutaan madaltaa opiskelukyn-
nystä ja vahvistaa työnantajien 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 

– Kaikki oppilaitokset ja maa-
kuntien TE-hallinnon edustajat 
lähtivät hienosti mukaan rat-
komaan koulutusyhteistyöhön 
liittyviä esteitä ja olemme ke-
vään aikana luoneet askelmer-
kit kohti paikallisesti toteutet-
tavaa lähihoitajakoulutusta, 
Lahikainen-Aho kirkastaa kou-
lutussuunnitelmia. Tavoittee-
namme on, että loppusyksystä 
2020 käynnistyy lähihoitaja-
koulutus parhaimmillaan jopa 
kahdessa alueellisessa ryhmäs-
sä. Kannattaakin olla kuulolla 
ja uteliaasti meihin yhteydessä, 
jos kouluttautuminen paikalli-
sesti lähihoitajaksi ja työllisty-
minen alueelle kiinnostaa, La-
hikainen-Aho rohkaisee.

Digimarkkinoinnista apua 
työvoiman saatavuuteen ja 
alueen yhteistyöhön
Hankkeen avulla suunnitel-
laan ja luodaan myös alueelli-
nen pienten kuntien digipal-
velualusta, mikä tuo kootusti 
nähtäville Hartolan, Joutsan, 
Pertunmaan ja Sysmän työn, 

yrittämisen, asumisen ja elämi-
sen mahdollisuuksia. Tarkoi-
tuksena on markkinoida aluetta 
ulospäin, mutta myös sisäises-
ti, jotta pienten kuntien yhteis-
työ vahvistuisi työllisyyden 
hoidossa. Alustan toteutukseen 
ja ylläpitoon kilpailutettiin 
kumppani huhtikuun aikana ja 
yhteistyökumppaniksi valikoi-
tui Joutsan Seutu. 

– On hienoa, että saimme yh-
teistyökumppaniksemme pai-
kallisen toimijan, jolla riittää 
pitkäaikaista ja laaja-alaista ko-
kemusta ja näkemystä myös di-
giaikaiseen aluemarkkinointiin, 
toteaa Anne Lahikainen-Aho.

TEKSTI: KAISA KARLSSON

Pienten kuntien elinvoimaa- hankkeen vetäjä Anne Lahikainen-Aho ja 
viestintäassistentti Kaisa Karlsson.

Toimikuntaan kutsutaan vuo-
sittain 20 henkilöä vapaa-ajan 
asukkaita ja yrittäjiä, joiden 
lisäksi toimintaan osallistuu 
kunnan luottamushenkilöitä ja 
viranhaltijoita. Kokoontumisi-
en myötä on kehitetty kunnan 
viestintää ja uusia palveluja. 
Viime vuosien keskustelujen 
tuloksena ovat käytännön toi-
menpiteiksi jalostuneet mm. 
oma sähköinen palautelaatikko 
vapaa-ajan asukkaille, kunnan-
johtajalta säännöllisin väliajoin 
lähtevä sähköinen kirje, testi-
käyttöön langaton 4G-modeemi 

kirjastosta lainatavaksi ja ko-
keiluluonteisesti vuoden 2020 
alussa maksuton etätyöpiste 
vapaa-ajan asukkaille. 

Etätyöpiste avattiin alkuvuo-
desta ja se on sijoitettu Joutsan 
Liikekiinteistöt Oy:n hallinnoi-
man toimistohotellin yhteyteen 

keskelle kylää. Palveluun sisäl-
tyvät kalustetun työpisteen li-
säksi internetyhteys, wc-tilat ja 
neuvotteluhuoneen käyttömah-
dollisuus.  Varaukset tapahtu-
vat sähköisen kalenterin kaut-
ta osoitteessa www.joutsanlh.fi. 
Koronatilanteesta johtuen etä-

työpiste on ollut väliaikaises-
ti pois käytöstä kevään aikana, 
avautumisesta tiedotetaan kun 
tila on jälleen käytettävissä. 

Sähköinen vapaa-ajan asuk-
kaiden palautelaatikko löytyy 
kunnan internet-sivulta vapaa-
ajan asumisen valikosta. Sen 
kautta voi tilata kunnanjohta-
jan sähköisen kirjeen, lähettää 
kehittävää palautetta kunnal-
le ja myös terveisiä vapaa-ajan 
asukkaiden toimikunnalle. 

TEKSTI: PETRI KAITAMÄKI

Puulan seutuopiston 
syyslukukausi alkaa 
21.9.2020 ja kursseille 
pääsee ilmoittautumaan 
3.8.2020 klo 9.00. 

Opistossa jatkuvat tutut 
liikunnan, musiikin ja 
kädentaitojen kurssit, mutta 
paljon on saatu myös uusia 
kursseja ohjelmistoon. 

Tervetuloa opiskelemaan!

KURSSIESITTEEMME 
ILMESTYY HEINÄKUUN 
LOPULLA
Jakelu kaupat, kirjastot ja 
kunnanvirastot

SEURAA 
KURSSITARJONTAAMME 
/ILMOITTAUDU 
nettisivuiltamme tai 
soita 040 743 4811.

www.puulanseutuopisto.fi

 Anne Lahikainen-Aho 
044 743 2254 
anne.lahikainen-aho@hartola.fi 
 Kaisa Karlsson 

044 743 2303 
kaisa.karlsson@hartola.fi

Ota rohkeasti yhteyttä:

 Joutsan kunnan kotisivujen kautta: 
https://www.joutsa.fi/ 
elinkeinot-ja-yrittajyys/pienten- 
kuntien-elinvoimaa-hanke/
 Facebook-sivut:  

https://www.facebook.com/
pientenkuntienelinvoimaa/

 Vapaa-ajan asukkai-
den toimikunta kutsu-
taan koolle vuosittain 
kesällä. Toimikunta kes-
kustelee, ideoi ja antaa 
palautetta sekä kunnalle 
että yrittäjille. 

Sähköinen 
vapaa-ajan 
asukkaiden 

palautelaatikko 
löytyy kunnan 

internet-sivuilta

Viettäkäämme 
kesää 

#joutsaisasti!
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 Kunnanhallitus päätti 
tarjota kesätöitä joutsa-
laisille, peruskoulun 
päättäneille vuosina 
2002–2004 syntyneille 
nuorille. Nuorten työ-
hakemukset kuntaan 
saatiin hyvissä ajoin jo 
maaliskuun aikana ja 
jako työtehtäviinkin eh-
dittiin suunnittelemaan. 

Kunta palkkaa kymmeniä
nuoria kesätöihin

Nuorilla on mahdollisuus ha-
kemuksessa laittaa kolme mie-
luisinta kesätyötehtävää. Nämä 
toiveet huomioidaan työtehtä-
viä jaettaessa. Työtehtäviä an-
nettaessa huomioidaan myös 
nuorten koulutustaustat sekä 
mahdolliset mainitut harrastuk-
set ja mielenkiinnon kohteet. 

Kevättalvella alkanut korona- 
pandemia muutti kunnassa nuor-
ten kesätyöllistämisen suunni-
telmia rajusti. Epävarmuus siitä, 
mihin työtehtäviin nuoria voi-
daan kesällä työllistää, jatkui tou-
kokuulle saakka. Kunnasta oltiin 
toukokuussa vielä yhteydessä 
nuoriin ja annettiin mahdolli-
suus perua kesätyöhakemuksen-
sa, mikäli nuori oli löytänyt jo 
muuta työtä tai ei esim. koronan 
vuoksi  ollut enää halukas tule-
maan kesätöihin kunnalle. Muu-
tama nuori ilmoittikin, ettei tar-

vetta kesätyölle kunnassa enää 
ollut. Nuoret ovat hienosti kom-
munikoineet rekrytointiproses-
sin aikana ja huomioineet poik-
keuksellisen tilanteen.

Korona-tilanteen vuoksi nuor-
ten työllistäminen ikäihmis-
ten palveluihin, palvelukeskus 
Jouseen ja Huuponhoviin, jou-
duttiin perumaan kokonaan. 
Vapaa-aika ja nuorisotoimen jär-
jestämät leirit sekä koululaisten 
päivätoiminta eivät toteudu al-
kuperäisten suunnitelmien mu-
kaan. Näihin toimintoihin oli 
nuoria suunniteltu avustamaan, 
mutta heidän määräänsä jou-
duttiin vähentämään selkeästi. 

Kirjasto on vuodesta toiseen 
ollut nuorten keskuudessa suo-
sittu kesätyöpaikka. Nytkin kir-
jaston mieluisammaksi työvaih-
toehdoksi laittoi kymmenkunta 
nuorta. Kirjastojen avaaminen 
1.6. ja omatoimikirjastoon liit-
tyvien valmisteluiden ansios-
ta kirjasto pystyikin ottamaan 
suunnitelmien mukaan nuoria. 

Korona on vaikuttanut suu-
resti myös varhaiskasvatuk-
seen, johon pystytään ottamaan 
aiempia vuosia vähemmän nuo-
ria kesätöihin. Tekninen osasto 
työllistää joka kesä toistakym-
mentä nuorta ja on etenkin poi-
kien keskuudessa toivottu ke-
sätyöpaikka. Tänäkin kesänä 
tekniseen toimeen työllistyy 
toistakymmentä nuorta puisto-
töihin sekä laitoshuoltoon. 

 Muutama viime vuonna nuo-

ria on työllistettyä myös hal-
linto-osastolle toimistotyöhön, 
ICT-puolelle sekä somettajaksi. 
Tänä kesänä hallinto-osastolle 
otettaan aiempia vuosia enem-
män nuoria, jotta jokaiselle ha-
lukkaalle nuorelle saatiin kesä-
työpaikka. 

Nuorten kesätyöaika on nor-
maalisti 2 viikkoa ja työaika 6,5 
h päivässä. Somettajan kohdal-
la työ on hieman erityyppistä. 
Somettaja on työssä neljä viik-
koa, mutta hänen työpäivänsä 
pituus ja ajankohta vaihtelee. 
Kesältä peruuntuneet tapahtu-
mat tuovat kesäsomettajallekin 
uusia haasteita, kun somepäi-
vityksiä ei pystytäkään teke-
mään tapahtumista. Luotamme 
kuitenkin siihen, että kekseli-
äät nuoret somettajat löytävät 
Joutsassa hyviä aiheita someen 
ja tuovat omia ideoita esille si-
sällön tuottamisessa. 

Poikkeuksellinen tilanne on 
aiheuttanut kunnassa lisätyö-
tä nuorten kesätyöntekijöiden 
rekrytointiprosessiin, mutta työ 
kannatti – kaikille halukkail-
le löytyi kesätyö ja kesän aika-
na nuoria nähdäänkin monessa 
kunnan työtehtävässä. 

Toivotamme kaikille nuorille 
rentoa ja leppoisaa kesälomaa 
sekä tsemppiä kesätyöhön! 

TEKSTI: LI ISA ALFTHAN 
TOIMISTOVIRKAILIJA, 
TIETOSUOJAVASTAAVA

Kunnassa on jo muutamien vuosien ajan ollut kesäsommet-tajina nuoria 
kesätyöntekijöitä, jotka luovat someen uudenlaista ja nuorekasta sisältöä. 
Kesän 2019 kesäsomettaja Petra tuotti todella monipuolista, kiinnostavaa 
ja ajankohtaista sisältöä kunnan facebook- ja instagram-tileille. 

Kunta voi maksaa työnantajille tukea 50% palkkakustannuksista, kuiten-
kin enintään 170 €/nuori. Palkattavan nuoren tulee olla joutsalainen ja 
syntynyt vuosina 2002–2004. 

Nuoren kohdalla voidaan maksaa joko kunnan kesätyöpalkka tai tuki 
työnantajalle. Tänä vuonna niiden nuorten kohdalla, jotka olivat hake-
neet kunnalle töihin ja työnantaja oli tehnyt hakemuksen palkkakustan-
nuksiin samasta nuoresta, kehotettiin ottamaan työ yrityksessä/yhdistyk-
sessä. Näin kunta pystyi tukemaan työnantajia nuorten palkkaamisessa 
ja samaan aikaan kunnasta oli helpompi löytää poikkeustilanteessa 
kaikille hakeneille kesätöitä. 

VUOSI 2018 OLI PÄÄTTYNYT 
taloudellisesti positiiviseen tulok-
seen, mutta vuodesta 2019 tiedet-
tiin tulevan haastava. Vuoteen läh-
dettiin liikkeelle olettamasta, että 
alijäämä tulee näyttämään reilua 
puolta miljoonaa euroa tilinpää-
töksessä.  Oli odotettavissa kasva-
via menoja, joita ei saataisi tulevilla 
tuloilla katettua. Kulujen kasvua oli 
odottavissa muun muassa henki-
löstömenoissa, palvelujen ostoissa 
ja suuri paine oli kohdistumassa so-
siaali- ja terveyspuolelle; erityisesti 
vanhusväen hoitoon. Sen lisäksi 
Joutsan vuosikymmenen suurim-
man investoinnin Sote- keskuksen 
rakentaminen aloitettaisiin kesäl-
lä. Taloudellisesti kyseessä on erit-
täin merkittävä hanke, sillä sen ko-
konaiskustannus on noin 5 m€. 
Hanke tulee vaikuttamaan kunnan 
lainakantaan, sekä tilikauden tulok-
seen vuosittaisten poistojen mer-
keissä. 

Vuoden aikana vanhoja lainoja 
saatiin kohtuudella lyhennettyä uu-
sien kertyessä ja lopulta lainojen 
kokonaismäärä asukasta kohden 

Mitä tapahtui Joutsan 
taloudessa vuonna 2019

kasvoi 301 euroa. Vuoden lopussa 
lainamäärä oli 2854 euroa asukas-
ta kohden Joutsan väkiluvun olles-
sa vuoden lopulla 4376. Väkiluku 
jatkoi laskua edellisten vuosien ta-
paan kuolleisuuden ollessa suu-
rempi kuin syntyvyyden ja kaikkiaan 
laski 94 hengellä vuoden aika-
na. Joutsassa lapsia syntyi vuoden 
2019 aikana yhteensä 17 lasta.

Talousarviossa tulopuolella oli 
odotettavissa maltillista kasvua 
kunnallis- ja yhteisöveron määräs-
sä, mutta toisaalta odotettiin toi-
mintatuottojen ja valtionosuuksi-
en laskua. Lopulta kunnallisveron 
määrä jäi odotetusta, mihin osasyy-
nä oli verokorttiuudistus ja vuoden 
alussa käyttöön otettu tulorekisteri. 
Kuitenkin valtio kompensoi vuoden 
2020 valtionosuuksilla vajausta 
loppuvuodesta, jonka seurauksena 
verotulojen määrä jäi tavoitteesta 
valtionosuuksien ylittäessä tavoit-
teet. 

Vuoden aikana jouduttiin ta-
lousarviota muuttamaan puolen 
miljoonan lisätalousarviolla, jota 
kohdennettiin vanhusten asumis-

palveluihin, jolloin muutettu talous-
arvio ennusti reilun miljoonan ali-
jäämäistä tulosta. 

Talousarvion ennuste saatiin ali-
tettu. Tilikauden tulokseksi muo-
dostui lopulta -599 233 euroa ja 
alijäämää syntyi 581 855 euroa. 
Säästöjä saatiin luotua vuoden ai-
kana erityisesti hyvinvointi- ja sivis-
tysosaston sekä teknisen ja ympä-
ristöosaston toimesta. Lopullista 
tulosta heikensi Joutsan kunnan 
lunastama kiinteistö, jonka vuokra-
sopimus päättyi vuoden lopussa, 
jolloin kunta joutui lunastamaan 
rakennuksen itselleen. Lunastus ai-
heutti ylimääräisen 168 000 euron 
loven tulokseen.  

Vuosi 2019 oli kaikkiaan hyvin 
poikkeuksellinen, mutta tilikauden 
tulosta voidaan pitää tyydyttävänä 
olosuhteisiin nähden ja alkuvuosi 
2020 on tuonut mukanaan uudet 
haasteet talouteen!

TEKSTI:  
ANTTI-PEKKA HOKKANEN, 
TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

Kunta tukee työnantajia nuorten  
palkkaamisessa kesätöihin

Joutsan kunnanhallitus on päättänyt varata 20 000 euron 
määrärahan osallistavaan budjetointiin. Kunta kerää nyt kunta-
laisten ideoita, joista jalostetaan konkreettisia toimintaehdotuksia 
ja joista myöhemmin kuntalaiset voivat äänestää parhaimman.

Ehdota omaa ideaasi kotikuntasi 
hyvinvointipalveluiden edistämiseen!

Edellytyksiä kuntalaisten esityksille:

● hyvinvointia edistäviä
● laajoja käyttäjäryhmiä palveleva
● pysyvää/pitkäkestoista toimintaa tai rakenteita 
 – ei yksittäisiä tapahtumia kuin harkintaan perustuen
● esteettömiä
● alueellisesti koko kuntaa koskevat suositeltavia
● tulokset tai toimintamallit ovat laajasti hyödynnettävissä
● toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, yrittäjät,   
 järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä

Lisätietoja: 
Antti-Pekka Hokkanen, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi

Kysely avoimena kunnan nettisivuilla 1.6.–31.8.2020

Kehitä Joutsan kuntaa 
ja osallistu hyvinvoinnin 
edistämiseen!


