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JOUTSAN KUNNAN T I EDOTUSLEHT I 1/2021

Pysähdy Joutsaisasti tai  
viihdy vaikka koko kesäloma!

 Joutsa tarjoaa erin-
omaiset mahdollisuu-
det juuri sellaisen ke-
säloman viettoon kuin 
sinä haluat. Joutsassa 
voit kurkistaa kulttu-
relliin kuntaan, reip-
pailla rennolla otteella, 
lumoutua luonnon 
helmassa tai viettää 
raukean rantaloman. 
Eikä kannata unohtaa 
Joutsan makuja!

Lapsilla ja nuorilla on usein 
pitkä kesäloma, jolloin aktiviteet-
tiä on löydyttävä niin kesäiseen 
helteeseen kuin kylmän kesäsa-
teen yllättäessäkin. Kunnan tar-
joaman koululaisten päivätoi-
minnan tarkoituksena on tukea ja 
helpottaa perheiden arkea, eten-
kin vanhempien työssäoloaika-
na. Päivätoiminta keskittyy aktii-
viseen toimintaan ja ulkoiluun, 
yhtenäiskoulun tilat tarjoavat 
tarvittaessa sadesäällekin sopivaa 
tekemistä. Päivätoiminnassa apu-
na on kunnan palkkaamia nuoria 
kesätyöntekijöitä, joita koko kun-
nassa kesällä 2021 on kaikkiaan 
34. Nuoret sijoittuvat kunnan eri 
toimintayksiköihin kahden vii-

kon työjaksoissa – valmistaudu 
siis kohtaamaan nuoria kesätyön-
tekijöitä mm. kirjastossa, lasten 
leireillä, varhaiskasvatuksen yksi-
köissä ja nurmikonleikkuussa tai 
lue kesäsomettajien päivityksiä 
kunnan facebook ja instagram-ti-
leiltä. 

Aktiiviloman viettäjälle kun-
ta tarjoaa laajan ja monipuoli-
sen kirjon liikuntapaikkoja aina 
tenniskentistä kuntoportaisiin ja 
maksuttomista kuntosaleista fris-
beegolfiin. Paikalliset urheiluseu-
rat ja yhdistykset tarjoavat ohjat-
tua toimintaa lapsille ja nuorille 
yleisurheilusta pallopeleihin ja 
lapsiperheille leikkitreffejä puis-

toissa. Toki myös aikuisväestölle 
on tarjontaa mm. kesäjumppien 
muodossa. 

Lasten ja nuorten suosikkipaik-
ka kesästä toiseen on tietenkin 
Joutsan uimaranta, eli uikki eli 
Tellu, joka soveltuu niin pienten 
lasten temmeltämiseen matalassa 
rantavedessä kuin isompien hui-
miin uimahyppyihin hyppytor-
nista. Kurkistus Joutsaan toisen-
laisesta näkökulmasta onnistuu 
vaikka rauhassa suppaillen tai 
meloen auringon kimmeltäessä 
järven selällä. 

Löydä siis sinunlainen kesä ja 
loma Joutsasta! 

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: ILONA SAVITIE 

Nuoriso- 
valtuusto
vaikuttaa

Maksuttomia
etätyöpisteitä
tarjolla

Joutsan
kulttuurikesä
on monipuolinen

Osallistu
kesäiseen kuva-
suunnistukseen
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PÄÄK IR JO ITUS PÄÄTTÄJÄN KYNÄSTÄ

  JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

Näköislehti kunnan nettisivuilla 
www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/kunnan-tiedotuslehdet/ 
Painettua lehteä on saatavissa Joutsan kunnan virastotalolla, asiointipisteellä, 
kirjastossa ja perhekeskus Tammessa sekä Joutsan kauppakeskuksissa  
niin kauan kuin lehtiä riittää. 

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

Toimituskunnan osoite: 
Joutsan kunta, PL 20 (Länsitie 5), 19650 Joutsa

Toimituksella on oikeus muokata saapunutta aineistoa. 

Painos 4 000 kappaletta. 

Ulkoasu ja taitto: Joutsan Seutu Oy

T  ämän lehden pääteemana piti olla kunnallis-
vaalit, mutta vaalit lykkääntyivät pidettäväksi 
13.6.2021. Ehdokasasettelu on nähtävillä ja 

ennakkoäänestys meneillään. Kesäkuun puolivälin 
jälkeen näemme, ketkä tekevät kuntalaisten puolesta 
päätöksiä. Itse näen kunnallisvaalit ennen kaikkea 
henkilövaaleina. Kaikki puolueet haluavat Joutsan 
parasta, mutta eri tavoin. Luottamushenkilöiksi tarvit-
semme laaja-alaisia, innokkaita, Joutsaa hyvin tunte-
via ja yhteistyökykyisiä valtuutettuja. Kuntapolitiikka 
on joukkuepeliä. Seuraavasta vaalikaudesta tulee 
mielenkiintoinen ja haasteellinen: Emme osaa vielä 
ennakoida, mihin suuntaan kuntatalous kääntyy ja 
milloin uudet hyvinvointialueet perustetaan. Sote-uu-
distus on kunnalle kohtalonkysymys. Kunnan viime 
vuoden tilinpäätös oli negatiivinen, mutta alkuvuoden 
taloudellinen tulos näyttää hyvältä. Ensi vuotta suun-
nittelemme sumuisissa näkymissä: Verotulo- ja val-
tionosuusarviot ovat vielä julkaisematta.

Odotan tulevan kesän olevan matkailun kannalta 
menestys. Kansallispuisto kaksinkertaisti viime kesä-
nä kävijämääränsä ja tuleva kesä tulee siirtämään kä-
vijämäärät uudelle kymmentuhatluvulle. Joutopäiviä 
ja heinäkuun loppuun suunniteltuja Keski-Suomen 
maanpuolustusjuhlia ei valitettavasti pidetä vallitse-
vasta pandemia -tilanteesta johtuen.  Joutorockia ei 
ainakaan toistaiseksi ole peruttu. Tervetuloa elokuussa 
vähän rockimpaan kesäkuntaan! Joutsan kesään on 

suunnitteilla uuden-
laista kulttuuriyh-
teistyötä ja -tapahtu-
mia. Korkeatasoiset 
tapahtumat tuovat 
Joutsaan runsaasti 
kesävieraita. Jo tu-
tuksi tulleet uimala 
ja pumptrack-rata 
kiinnostavat etenkin 
lapsiperheitä. Mat-
kailijoita nelostiellä 
tervehtivät iloisesti 
Pysähdy Joutsaisas-
ti- ja Pyörähdä 
Joutsaisasti -mainos-
taulut. Itse pidän 
erityisesti Shoppaa 
& Tankkaa Jout-
saisasti -sloganista. 

Joutsaisasti-sanan sisältöä pohditaan laajasti ja lopulta 
se löytyy uudissanana Kotimaisten kielten keskuksen 
pöydältä .

Tätä lehteä on sopivaa lukea vaikkapa juhannussau-
nan jälkeen. Juhannusviikon päiviä kutsuttiin mui-
noin pesäpäiviksi ja juhannusta Ukon juhlana sadon 
ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Juhannukseen 
kuuluvat taiat, joilla varmistetaan tuleva sato ja kar-
jaonni sekä naimaonni. Joutsa on maatalouspitäjä ja 
syntyvyys on ollut vähäistä, joten toivon juhannustai-
kojen onnistumista. Perinnetiedon mukaan meluamal-
la ja juhannuskokkoja polttamalla (jopa juopumalla) 
on karkotettu pahoja henkiä. Korona-vuonna lisäisin 
karkotettavien joukkoon myös Covid19-viruksen. 
Enemmän kuin juhannustaikoihin ja pahojen henkien 
karkottamiseen juhannuskokkoa polttamalla, luotan 
rokotteisiin. Joutsalaisista enemmän kuin puolet on 
saanut ensimmäisen rokotteen juhannukseen mennes-
sä.

Toivotan kaikille joutsalaisille, Joutsan kesäasuk-
kaille ja Joutsan ystäville mukavaa kesäaikaa!

HARRI NISSINEN
KUNNANJOHTAJA

AIKANSA KUTAKIN

Vuoden 2000 kuntavaaleissa 
aloitin aktiivisen kuntapo-
litisoinnin Joutsassa. Vaali-

en kuuma peruna oli tuolloin lii-
kuntahallin rakentaminen, mikä 
oli varsinainen syy ehdokkaaksi 
lähtemiseeni. Mielestäni hallin 
sijainti oli onnistunut ratkaisu ja 
varsinkin hallin koko, tuhat ne-
liömetriä oli urheiluväen voitto.

Siitä alkoi yli 20 vuoden rupea-
ma valtuustossa ja kunnanhalli-
tuksessa. Leivonmäen kuntaliitos 
Joutsaan, koulumäen ja terveys-
keskuksen rakentaminen ovat 
vahva osoitus säilyttää palvelut 
Joutsassa ja pitää kunta itsenäise-
nä.

Nyt luopuessani ehdokkuudes-
ta kiitän äänestäjiä saamastani 
tuesta ja voin samalla todeta mie-
lihyvällä, että tulevien vaalien 
ehdokaslistoilla on paljon uusia 
nimiä vanhojen lisäksi. Kiitän 
luottamushenkilöitä saamastani 
luottamuksesta ja toivotan uudel-
le valtuustolle menestystä työl-
leen.

Kuluneelta ajalta erityiskiitos 
kuuluu kunnan henkilökunnalle, 
joka on joutunut epäasiallisen ja 
hyvin negatiivissävytteisen kir-
joittelun ja sanailun kohteeksi. 
Kaikesta huolimatta Korona mu-
kaan lukien on Joutsan asiat saatu 
hoidettua ja siirryn hyvillä mielin 
muihin tehtäviin. 

Toivotan Ruusa-koiran kanssa 
hyvää kesää teille kaikille!

 
NIILO PELTONEN, 

KUNNANHALLITUKSEN  
PUHEENJOHTAJA
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H ENK I LÖKUVASSA :

Kunnanjohtaja Harri Nissinen ja talous- 
ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Joutsan kunnan johdos-
sa voi todella sanoa, 
että kokemus ja nuo-

ruuden osaaminen toi-
mivat yhteistyössä. Kun-
nanjohtaja Harri Nissinen 
on ollut 15,5 vuotta Jout-
sassa ollen samalla pit-
käaikaisin kunnanjohtaja 
Keski-Suomessa. Tuoret-
ta näkemystä kuntaan on 
tuonut kesällä 2018 aloit-
tanut talous- ja hallinto-
johtaja Antti-Pekka Hok-
kanen. Iän ja kokemuksen 
tuoma ero ei kaksikkoa 
haittaa vaan enemmänkin 
tämä on osattu kääntää 
eduksi. 

Harri Nissinen on koulu-
tukseltaan kasvatustietei-
den maisteri opiskeltuaan 
Joensuun yliopistossa. 
Antti-Pekka Hokkanen 
opiskeli Tampereen yli-
opistossa valmistuen hal-
lintotieteiden maisteriksi. 
Joutsan kunnan palveluk-
seen molemmat tulivat 
Jyväskylän kaupungilta. 
Nissinen työskenteli vii-
meisimmäksi kaupungil-
la kehittämispäällikkönä. 
Työkokemusta Jyväskylän 
kaupungilla kertyi myös 
opetustoimenjohtajana ja 
talousjohtajana, sitä aiem-
min Kokkolan kaupungil-
la koulutoimenjohtajana. 
Itä-Suomessa Harri Nissi-
nen ehti toimia myös leh-
torina Joensuun ja Savon-
linnan normaalikouluissa. 

– Työhistoriasta löytyy 
myös maatalouslomittajan 
sijaisen apulaisena toimi-
minen, sitä ei ihan jokai-
sella olekaan, naurahtaa 
Nissinen.

Antti-Pekka Hokka-
nen työskenteli Jyväs-
kylän kaupungilla han-
kinta-asiantuntija ennen 
siirtymistä Joutsan kun-
taan. Monipuolista työ-
historiaa löytyy lisäksi 
toimistosihteerin ja kirjan-
pitäjän töistä sekä nuo-
ruudesta myyjän hommia 
moottoripyörä- ja sähkö-
liikkeestä. Kesätöitä tuli 
tehtyä etenkin metsänhoi-
toyhdistykselle puiden is-
tuttamisen ja raivauksen 
merkeissä. 

Joutsan kuntaan etsittiin 
kunnanjohtajaa vuonna 
2004. Harri Nissinen oli 
samaisena vuonna edus-
kuntavaalien ehdokkaana, 
josta Joutsan kunnan sil-
loiset luottamushenkilöt 
bongasivat Nissisen. Jout-
san kunnanhallituksen 
puheenjohtaja kysyessä 
antoi Nissinen suostu-
muksensa kunnanjohtajan 
tehtävään. Työssään Jout-
sassa hän aloitti 1.1.2005.  

Antti-Pekka Hokkanen 
sai opintonsa päätöksen 
kevättalvella 2018 ja etsi 
heti koulutukselleen so-
pivaa työpaikkaa koti-
kuntansa Kangasniemen 
läheltä. Joutsan kunnan 
talous- ja hallintojohtajan 
paikka tuntui mielenkiin-
toiselta ja haasteelliselta 
tehtävältä, jota Antti-Pek-
ka Hokkanen rohkeasti 
päätti hakea. 

Harri Nissinen ja Ant-
ti-Pekka Hokkanen ovat 
yllättävän yksimielisiä sii-
tä, mikä heidän töissään 
on haasteellisinta: 

– Jatkuvat muutokset ja 
päivittäin kohdattavat uu-
det haasteet tekevät työstä 
haasteellista, mutta toi-
saalta samalla pitävät työn 
mielenkiintoisena, he to-
teavat. 

Isot rakenteelliset muu-
tokset ja talouden kans-
sa painiminen ovat kun-
ta-alan haasteita, joiden 
parissa sekä Nissisen 
että Hokkasen työ pyörii. 
Oman mausteensa työhön 
tuovat neljän vuoden vä-
lein vaihtuvat valtuutetut 
ja muut luottamushenki-
löt: 

– Se tuo aina oman 
jännityksensä, koska jo-
kaisella valtuustolla ja 
luottamushenkilöllä on 
tietenkin omat tapansa 
toimia ja tehdä ansaittua 
luottamustehtävää, miettii 
Nissinen. 

Antti-Pekka Hokkasen 
työnkuva on varsin laaja. 
Talous- ja hallintojohtajal-
le kuuluu myös henkilös-
töpäällikkönä toimiminen 
ja ajankäytön hallinta on 
ajoittain haastavaa. 

Niin kunnanjohtajan kuin 
talous- ja hallintojohtajan 
on oltava perillä varsin 
laajasti kaikesta kunnan 
toiminnasta riippumat-
ta omasta taustastaan ja 
mielenkiintonsa kohteis-
ta. Toimintaa pitää osata 
ohjata ja yhteistyötä tulee 
tehdä monen tahon kans-
sa. Kuntalaiset ovat tie-
tenkin tärkeässä asemas-
sa, mutta monitahoista 
yhteistyötä tehdään myös 
niin maakunnallisesti 
kuin valtakunnallisesti-
kin. Esimerkkinä kaksikko 
mainitsee ELY-keskuksen, 
Keski-Suomen liiton ja 
sairaanhoitopiirin. 

Monipuolinen työ ja työn 
tulosten näkyminen teke-
vät työstä antoisaa. Harri 
Nissinen ja Antti-Pekka 
Hokkanen ovat tyytyväi-
siä siihen, että kuntalaiset 
suhtautuvat pääsääntöi-
sesti positiivisesti kuntaan 
ja sen toimintaan. Ehdot-
tomana plussana kaksikko 
pitää sitä, että Joutsassa 
tunnetaan hyvin kunta-
laiset ja heidän tarpeensa. 
Kiitosta kaksikko antaa 
osaavalle henkilöstölle, 
joiden kanssa on mukava 
työskennellä. 

Vaikka kunnanjohtaja 
ja talous- ja hallintojoh-

taja tuntuu välillä olevan 
niin sanotusti naimisissa 
työnsä kanssa, ”aina töissä 
ja saatavilla” kuten Nissi-
nen toteaa, löytyy onnek-
si vapaa-aikaakin. Kun-
nanjohtajan vapaa-aikaan 
kuuluu monipuolinen 
liikunta- ja ulkoilu kuten 
golf ja laskettelu. Vuosi 
sitten Nissinen löysi uute-
na harrastuksen pyöräilyn 
ja tällekin vuodelle on jo 
kilometrejä pyörän selässä 
kertynyt. Kulttuuri, luke-
minen ja ruuanlaitto ovat 
osa Nissisen elämää ja 
kesäkeleillä kunnanjohta-
jan saattaa nähdä Vespan 
ohjaksissa. Antti-Pekka 
Hokkanen on innokas ve-
neilijä ja tulevana kesänä 
on suunnitteilla yhdis-
tää kalastus veneilyyn. 
Liikuntaa monipuolises-
ti harrastavan Hokkasen 
saattaa kesällä nähdä niin 
moottoripyörän kuin säh-
köpyöränkin satulassa. 

Joutsa on kaksikon mie-
lestä loistava paikka. Mo-
lemmat mainitsevat heti 
Joutsan kauniin luonnon, 
vesistöt ja Leivonmäen 
kansallispuiston. 

– Joutsassa on hyvät 
palvelut, iloiset ja ystäväl-
liset ihmiset, tuumii Nis-
sinen. Hokkanen on inno-

kas liikunnanharrastaja ja 
toteaakin Joutsassa olevan 
ylivoimat liikuntapaikat. 

– Tykkään käydä Jout-
san kuntosalilla usein töi-
den jälkeen ennen kotiin 
menoa, hän kertoo.  

Kuntapuolella on käsillä 
jännittävä aika, kun kun-
tavaaleissa valitaan uudet 
valtuutetut. Nissinen ja 
Hokkanen odottavat yh-
teistyökykyistä, kuntaa 
kehittävää ja eteenpäin 
katsovaa valtuustoa. Myös 
sote-uudistus ja hyvin-
vointialueiden muodosta-
minen ovat tulevaisuuden 
näköpiirissä. 

Entäs mitä mieltä nämä 
kaksi ovat toisistaan? 

– Ainakin meillä on hy-
vät, avoimet ja luottamuk-
selliset välit, he toteavat 
yhteen ääneen. 

Antti-Pekka Hokkanen 
arvostaa kunnanjohtajan 
sitoutuneisuutta kuntaan. 
Harri Nissinen toteaa 
nuoren Hokkasen olevan 
erittäin toimeen tarttuva, 
perusteellinen ja omiin 
tehtäviin paneutuva ta-
lous- ja hallintojohtaja. 

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: NISSISEN JA 

HOKKASEN ”KOTIALBUMIT”

Kunnanjohtaja Harri Nissinen. Talous- ja hallintojohtaja Ant-
ti-Pekka Hokkanen.

”Ainakin meillä on hyvät, avoimet  
ja luottamukselliset välit.”
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Nuorisovaltuusto vaikuttaa

Vanhus- ja vammaisneuvosto ikäihmisten 
ja vammaisten henkilöiden asialla

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Virva Teräväi-
nen (vas.) ja varapuheenjohtaja Sirkka Långtröm.  

Kuntalaki edellyttää vanhus-
neuvoston ja vammaisneu-

voston asettamista. Neuvosto-
jen toimintaedellytyksistä ja 
mahdollisuudesta vaikuttaa 
on huolehdittava, jotta ikäih-
misten ja vammaisten hen-
kilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuus var-
mistetaan. Joutsan kunnan 
vanhus- ja vammaisneuvoston 
puheenjohtaja Virva Teräväi-
nen ja varapuheenjohtaja Sirk-
ka Långström kertovat neu-
voston aikaansaannoksista ja 
tavoitteista. 

Yhdessä  
vai erikseen?
Joutsassa, kuten monissa 
muissakin pienissä kunnissa, 
vanhus- ja vammaisneuvosto 
ovat yhdistetty yhdeksi neu-
vostoksi. Neuvoston sisällä 
on keskusteltu tulisiko neu-
vostot erottaa. Teräväisen ja 
Långströmin mielestä pienel-
lä paikkakunnalla on järkevää 
pitää neuvostot yhdistettyinä, 
jotta neuvostoihin riittää aktii-
visia toimijoita. 

Teräväinen kertoo ikäih-
misten asioiden saavan enem-
män huomiota keskusteluissa. 
Tähän vaikuttaa mm. kunnan 
ikärakenne – ikäihmisiä on 
Joutsassa paljon. Vaikka huo-
mio tuntuu keskittyvän enem-
män ikäihmisiin, ei vammaisia 
henkilöitä ole unohdettu. Ta-
pahtumien järjestämisessä es-
teettömyys on aina huomioitu. 

Kokoonpano
Vanhus- ja vammaisneuvos-
tossa on kahdeksan varsinaista 
jäsentä, joista viisi on edus-
tanut erilaisia terveysjärjes-
töjä ja kolme ikäihmisten jär-
jestöjä. Päättyvällä kaudella 
neuvoston haasteena on ollut 
esittelijän vaihtuminen. Kun-
nan hallintosäännön mukaan 
esittelijänä toimii asumispal-
velujen- ja hoitotyön esimies. 
Tulevalle valtuustokaudelle 
toivotaan pysyvää esittelijää, 
joka toimii samalla sihteerinä. 
Teräväisellä ja Långströmillä 

on järjestöjenkin suuntaan sel-
keä toive:  

– Toivomme järjestöiltä 
selkeät päätökset henkilöva-
linnoista vanhus- ja vammais-
neuvostoon. 

Ikäihmisten- ja vammaisjär-
jestöt voivat nimetä omat eh-
dokkaansa, jonka jälkeen kun-
nanhallitus nimeää neuvoston. 
Kaksikko toivoo neuvostossa 
olevan puolet ikäihmisten ja 
puolet vammais- ja terveys-
palvelujen edustajia. He toi-
vovat neuvostoon nimettyjen 
edustajien sitoutuvan toimin-

taan koko valtuustokaudeksi. 
Neuvoston jakauma on ollut 
osin hajanainen, koska kaikil-
ta yhdistyksiltä ei ole saatu 
ehdokkaita. Neuvosto valitsee 
keskuudestaan puheenjohta-
jan kahdeksi vuodeksi kerral-
laan, vuorotellen ikäihmisten 
ja vammais-/terveyspalvelujen 
edustajan. 

Mitä vanhus- ja  
vammaisneuvosto 
tekee?
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to kokoontuu vuoden aikana 
neljästä viiteen kertaan. Yksi 
näkyvimmistä neuvoston toi-
minnasta on ollut vuosittain 
järjestetty Elämän kaari -juh-
la, joka valitettavasti vuonna 
2020 jäi koronan jalkoihin. 
Vuosien aikana neuvosto on 
ollut mukana järjestämässä yh-
teistä liikuntapäivää toiminta-
keskus Helperin kanssa sekä 
järjestänyt ikäihmisille suun-
nattua rollaattorikävelyä. 

Vanhus- ja vammaisneu-
voston aikaansaannoksena 
voidaan pitää ideaa Hyvin-
vointituvasta, jonka ympäril-
le rakennettu kolmevuotinen 
hanke toteutettiin vuosina 
2016-2019. Hyvinvointituvan 
jatkumon Teräväinen kokee 
erittäin tärkeäksi. Neuvosto on 
ollut edesauttamassa kump-
panuuspöydän perustamista. 
Säännöllisesti kokoontuvan 
kumppanuuspöydän toimin-

tamallin ajatuksena on kunta-
toimijoiden yhteistyön vahvis-
taminen. Kaikki joutsalaiset 
seurat ja yhdistykset ovat ter-
vetulleita mukaan. Yhteyshen-
kilöinä kumppanuuspöydäs-
sä kunnan puolelta toimivat 
hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 
Mika Sirkka ja kirjasto- ja 
kulttuuritoimen esimies Nina 
Kuikka.

Mitä toivotaan  
tulevalta kaudelta?
Uusi vanhus- ja vammais-
neuvosto aloittaa toimintansa 
syksyllä. Teräväisellä ja Lån-
gströmillä on selkeä toive tule-
vaisuutta ajatellen.

- Tavoitteena on herättää 
järjestöt mukaan neuvostoon 
ja yhteistyöhön. Toivomme 
kunnanhallituksen ottavan 
neuvoston entistä vakavam-
min ja mukaan kunnan kehit-
tämistyöhön, he kertovat. 

Toiveena on tiiviimpi yh-
teistyö kunnan osastojen 
kanssa, etenkin johtajien ja 
esimiesten aktiivisempi osal-
listuminen neuvoston ko-
kouksiin. Toteuttamista vaille 
valmiita ideoita Teräväiseltä 
ja Långströmiltä löytyy paljon. 
Siksi he toivovat neuvostoon 
aktiivisia jäseniä ja laajaa va-
paaehtoistoimijoiden joukkoa. 

TEKSTIT JA KUVA: 
LIISA ALFTHAN

Nuorisovaltuus-
to on joutsalaisten 
13–19-vuotiaiden nuor-
ten vaikuttajaryhmä, 
joka ajaa paikallisten 
nuorten etuja ja toimii 
nuorten äänenä. 

Joutsan nuorisovaltuuston 
puheenjohtajana toimii tällä 
hetkellä Nella Lintunen. Nel-
la on toiminut nuvassa kolme 
vuotta ja on yksi nuvan kes-
keisistä aktiiveista. Hän toimii 
tällä hetkellä nuorisovaltuus-
ton edustajana hyvinvointi- ja 
sivistyslautakunnassa, perus-
turvalautakunnassa sekä kun-
nanvaltuustossa. Lisäksi Nella 
on Joutsan edustaja Keski-Suo-
men nuorisovaltuustossa.  

– Pyrin olemaan mahdolli-
simman paljon mukana kun-
nallisessa päätöksenteossa ja 
viemään sinne nuorten nä-
kökulmaa. Lautakuntien ko-
kouksiin olen vuosien varrella 
pääsääntöisesti päässyt osal-
listumaan, muutamia yksittäi-
siä poisjääntejä lukuun otta-
matta, toteaa Lintunen. 

Nuorisovaltuustojen 
asema kunnissa on 
turvattu laissa

Nuorisolain (1026/2016) 
tavoitteina on edistää nuorten 

– Tavoite on, että nuorisoval-
tuuston edustajat olisivat mah-
dollisimman paljon mukana 
kokouksissa tuomassa nuorten 
näkemystä asioihin. Se, että 
kaikki nuoret eivät heti ole val-
miita osallistumaan jokaiseen 
kokoukseen on jokseenkin ym-
märrettävää. Kokoukset saatta-
vat kestää useamman tunnin ja 
jos asialistalla ei ole nuorten nä-
kökulmasta tärkeitä asioita, voi 
kynnystä osallistumiseen olla, 
pohdiskelee Lintunen.

 
Nuorisovaltuuston vaikutta-

ja rooli ulottuu kunnan kaikille 
toimialoille. Tavoiteltavaa on, 
että nuorisovaltuustolle anne-
taan riittävästi tietoa ja vara-
taan vaikuttamismahdollisuus 
päätösten valmistelussa sekä 
annetaan hyvissä ajoin tiedot 
valmistelussa olevista asioista. 

– Hyvä asia on, että esityslis-
tat ja kokousmateriaalit toimite-
taan nuvan edustajille. Tällöin 
asiat tulevat myös nuorisoval-
tuuston kokouksissa tietoon ja 
tarvittaessa käsiteltäviksi, ker-
too Lintunen.

Korona-aika rajoituksineen 
on hankaloittanut merkittäväs-
ti tapahtumien järjestämistä, 
mutta muulla tavoin nuva on 
toiminut. Tuorein niistä on jo 
hyväksytty esitys 1.000 euron 
määrärahan varaamisesta nuor-
ten omille hankkeille. Nuoret 
ideoivat, suunnittelevat ja to-

teuttavat hankkeen tai tapahtu-
man itse tai yhteistyössä nuvan 
kanssa. Nuva päättää kokouk-
sessaan määrärahojen saajat 
ja avustusmäärät katsomilleen 
hankkeille. Määrärahaa ei mak-
seta ryhmän tilille, vaan kus-
tannukset menevät maksuun 
vapaa-aikatoimen viranhaltijan 
hyväksyminä. Yli puolet haki-
joista on oltava 13–20-vuotiaita. 
Hankerahalla tuetaan mahdolli-
simman monia joutsalaisnuoria 
hyödyttäviä toimintoja.

Nuvan kädenjälki näkyy 
konkreettisesti myös nuorille 
tärkeän Nuorisokahvilan toi-
minnassa. Tilan kalusteet, ma-

teriaalit, värimaailma ja pelit 
ovat nuvan valitsemia. Menes-
tys on ollut taattu: ennen koron-
arajoituksia tilassa kävi reilut 
100 nuorta viikossa. Hyvä asia 
on, että myös Leivonmäellä on 
Nuokkari -toimintaa Pyryn Ur-
heilutalolla. 

Tällä hetkellä nuorisoval-
tuustoon kaivataan mukaan 
lisää toimijoita.  - Jos sinua 
kiinnostaa vaikuttaminen tai 
toiminnan järjestäminen nuoril-
le, niin ehdottomasti tervetuloa 
mukaan, rohkaisee Nella Lintu-
nen.

TEKSTI: KARI KOSUNEN

osallisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia sekä kykyä ja 
edellytyksiä toimia yhteiskun-
nassa, tukea nuorten kasvua, 
itsenäistymistä, yhteisöllisyyt-
tä sekä niihin liittyvää tietojen 
ja taitojen oppimista samoin 
kuin nuorten harrastamista 
ja toimintaa kansalaisyhteis-
kunnassa, edistää nuorten yh-
denvertaisuutta, tasa-arvoa ja 
oikeuksien toteutumista sekä 
parantaa nuorten kasvu- ja eli-
noloja. 

Lisäksi Kuntalaki 2015 vel-
voittaa, että nuorten osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien varmistamiseksi 
kunnanhallituksen on asetet-
tava nuorisovaltuusto tai vas-
taava nuorten vaikuttajaryhmä 
ja huolehdittava sen toiminta-
edellytyksistä. Pakollisiksi ne 
tulivat vuoden 2017 kesäkuun 
alusta. 

Nykymuotoisen Joutsan 
nuorisovaltuuston historia al-
koi vuonna 2004, nykyinen 
puheenjohtaja onkin siis sa-
manikäinen kuin kipparoi-
mansa vaikuttajaryhmä! 

Nuvan toiminnasta
Nuorisovaltuuston tärkein 

tehtävä on toimia nuorten 
edunvalvojana. Joutsassa nuvan 
edustajille on myönnetty läsnä-
olo- ja puheoikeus lautakunnis-
sa ja kunnanvaltuustossa.

Joutsan nuo-
risovaltuuston 
puheenjohtaja-
na toimii tällä 
hetkellä Nella 
Lintunen.

Bongaa liikkuvan nuorisotyön KesäPaku 
www.joutsa.fi/kesapaku-liikkuuvaa-nuorisotyota/ 

ja somekanavissa
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Nelinvoimaa.fi -palvelu tarjoaa uuden kanavan 
työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseen
Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen avulla on suunniteltu ja luotu Nelinvoimaa.fi-digipalve-
lualusta.

Nelinvoimaa.fi-palvelu
• matalankynnyksen digitaalinen rekrytointimalli työvoiman saatavuuteen ja työllistymisen edis-

tämiseen 
• tuo kootusti nähtäville Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän työn, yrittämisen, asumisen 

ja elämisen mahdollisuuksia
• markkinoi aluetta ulospäin, mutta myös sisäisesti, vahvistaen pienten kuntien yhteistyötä työ-

voiman saatavuudessa. 

Syy, miksi alusta haluttiin luoda, on työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen. Jout-
sa, Hartola, Pertunmaa ja Sysmä muodostavat noin 13.000 asukkaan työssäkäyntialueen kolmen 
maakunnan reuna-alueella. Jokainen kunta on ydinmaaseutua, väestöä menettäviä ja asukasra-
kenteeltaan vanhusvoittoisia. 

– Alue vaatii erityisiä toimenpiteitä elinvoiman kehittämiseksi ja Pienten kuntien elinvoimaa 
-hankkeen avulla luomme uusia tapoja työvoiman saatavuuteen ja työllistymiseen muun muassa 
koulutuksen avulla. Nelinvoimaa.fi palvelu on myös konkreettinen työkalu, joka tarjoaa uuden 
kanavan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseen maakuntarajat ylittäen, kertoo hankkeen 
projektipäällikkö Anne Lahikainen-Aho.

Työvoiman saatavuus ja toisaalta työmahdollisuuksien löytyminen alueelta on merkittävä asia 
alueen elinvoimaisuuden näkökulmasta. Hankkeessa edistetään alueen palveluiden säilymistä 
myös onnistuneiden sukupolvenvaihdoksien ja yritysmyyntien kautta. Nelinvoimaa.fi -palvelun 
kautta on saatukin jo hyviä kokemuksia etsiessä toiminnalle jatkajaa. 

– Ota rohkeasti ensimmäinen askel ja kerro julkisesti halustasi hakea liiketoiminnallesi jatkajaa, 
Anne kannustaa. 

Alueen työnantajat voivat ilmoittaa Nelinvoimaa.fi palvelussa työpaikoista ilmaiseksi
Nelinvoimaa.fi palvelussa työnantajilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoistaan ve-

loituksetta. 
– Laadimme ilmoituksen yhteistyössä työnantajan kanssa. Ilmoituksen julkaisun jälkeen mark-

kinoimme työpaikkaa ja samalla yritys saa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja hankkeen verkos-
toissa. Jokainen työnantaja on samalla käyntikortti alueelta, Anne sanoo.

– Palvelu on työnantajille täysin maksuton. Meihin voi olla yhteydessä sähköpostitse tai Ne-
linvoimaa.fi palvelusta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta, niin otamme yhteyttä työpaik-
kailmoituksen laatimiseksi. Palvelumme on täydentävää palvelua TE-hallinnon palveluihin ja aina 
kannattaa ilmoitus laittaa myös TE-hallinnon sivustoille. Työnantajan on itse ilmoitettava ilmoitus 
TE -hallinnon sivustoille, koska me emme pysty sitä tekemään, Anne muistuttaa.

Pienten kuntien elinvoimaa -hanke
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020 – 31.12.2021 ja rahoituksen hanke on saanut Euroopan so-
siaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelmasta. Rahoitukseen osallistuu omalta 
osaltaan myös mukana olevat kunnat. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Hartolan 
kunta.
Instagramissa @pkelinvoimaa
Facebookissa www.facebook.com/pientenkuntienelinvoimaa
www-sivut: nelinvoimaa.fi
Yhteystiedot:
Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö, 
anne.lahikainen-aho@hartola.fi
Kaisa Karlsson, hankeviestintä, 
kaisa.karlsson@hartola.fi

Tilinpäätös
Vuoteen 2020 lähdettiin liikkeelle olettamasta, että alijää-
mä tulee näyttämään noin miljoonaa euroa tilinpäätökses-
sä.  Oli odotettavissa kasvavia menoja, joita ei saataisi tu-
loilla katettua.  Alkukeväällä yllättäen alkanut pandemia 
muutti kunnan rahoituspohjan sekä muokkasi kunnan 
toimintaa merkittävästi. 

Koronaepidemialla oli valtava vaikutus kunnan talo-
uteen. Kevään ennusteissa oli odotettavissa kunnallis- ja 
yhteisöveron romahtamista. Vuoden aikana monet kun-
nan toimipisteet olivat lyhyitä ajanjaksoja suljettuina ku-
ten sisäliikuntapaikat, kuntosalit, kirjastot ja kunnanviras-
to, sekä erilliset kokoontumispaikat. Kunnan järjestämää 
toimintaa peruttiin monin osin tai toimintaa järjestettiin 
rajoitetusti ja sekä laajalti etäjärjestelyin.  

Laaja vaikutus taloudellisesti oli koulun siirtyminen 
hetkellisesti etäopetukseen, mikä keskeytti koulukulje-
tukset luoden merkittävää säästöä. Toimintojen sulkemi-
nen toi osaltaan lisää säästöjä, mutta loi kuluja toisaalle.  
Toimintakulut kasvoivat 3,0 prosenttia ja painottuivat 
ikäihmisten palveluihin, jonka seurauksena valtuusto 
myönsi 1,16 miljoonan euron lisämäärärahan ja talousar-
vio näytti pahimmillaan 2,1 miljoonan euron alijäämäistä 
tulosta. Toimintakulut kuitenkin alittuivat vuoden aikana 
lähes miljoonalla.

Kunnallisveron määrä jäi merkittävästi odotetusta, 
mutta valtio korvasi heikkoa kunnallisveroennustetta 
ylimääräisillä valtionosuuksilla.  Kunnat saivat tilanteen 
seurauksena noin 3 miljardin euron tukipaketin valtiolta, 
jonka ansiosta moni kunta teki positiivisen tuloksen haas-
tavassa tilanteessa. Joutsan kunnalle se merkitsi ylimää-
räistä valtionosuutta miljoonan euron verran ja yhteisöve-
rotulojen romahdusta paikkasi yhteisöverojako-osuuden 
määräaikainen 10 prosenttiyksikön korotus. Verotulot ja 
valtionosuudet ylittivät talousarvion lopulta noin 0,5M 
eurolla. Kiinteistöverotuksen siirtyessä joustavaan vero-
tukseen osa kiinteistöverosta siirtyi vuodelle 2021.

Koronan seurauksena osa tuloista jää saamatta, mutta 
saatiin ylimääräistä korvausta. Omassa toiminnassa voi-
tiin supistaa palveluita, mutta maksettiin terveydenhoi-
don kuluja enemmän. Vuosi oli siis hyvin poikkeuksel-
linen. Tilinpäätöksen tulosta heikensi vielä ylimääräinen 
70 000 euron kertapoisto yrityssaneerauksen seuraukse-
na. Lopulta vuosikate ei riittänyt kattamaan kunnan pois-
toja ja tilikauden alijäämäksi muodostui noin 0,5M euroa.

TEKSTI: ANTTI-PEKKA HOKKANEN 

Kuntavaalit
Kuntavaalit järjestetään kunnissa joka nel-
jäs vuosi ja kuntavaaleilla valitaan valtuutetut 
kuntien valtuustoihin. Nykyinen valtuustokausi 
on saapumassa päätökseen ja käynnissä on 
parhaillaan äänestysaika tulevalle nelivuotis-
kaudelle. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. 
Normaalisti kuntavaalit toimitettaisiin joka nel-
jäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina, 
mutta koronavirustilanteen vuoksi eduskunta 
päätti kuntavaalit pidettäväksi kesäkuussa.

Joutsan tulevan valtuuston koko on päätetty 
joulukuussa ja uusia valtuutettuja tullaan valit-
semaan 23. Heistä muodostuu luottamushen-
kilökaarti, jotka tulevat sijoittumaan kunnan eri 
toimielimiin. Luottamushenkilön tehtävänä on 
edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti teh-
tävän edellyttämällä tavalla.

Uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 
1.8.2021 ja hyvin nopeasti tämän jälkeen val-
tuusto kokoontuu ja päätetään toimielimiin si-
joittumisista ja luottamustehtävistä. Valtuusto 
on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kun-
nan toiminnasta. Valtuuston alaisuudessa toi-
mii kunnanhallitus, jonka pääasiallinen tehtävä 
on vastata hallinnosta ja taloudenhoidon toi-
meenpanosta käytännössä sekä kunnanhallitus 
esittää valtuustossa käsiteltävät asiat. Näiden 
lisäksi kunnassa on lautakuntia, jotka muun 
muassa hoitavat koulutusasioita, sosiaali- ja 
terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskun-
ta-asioita. Yhdessä nämä toimielimet tulevat 
johtamaan kuntaa seuraavat neljä vuotta.

TEKSTI: ANTTI-PEKKA HOKKANEN 

Talous- 
johtajan  
terveisetOsallistava  

budjetointi
Osallistava budjetointi on Joutsassa toimivaksi todettu 
toimintamalli, jossa asukkaat otetaan mukaan kunnan ke-
hittämiseen ja päätöksentekoon. Osallistavassa budjetoin-
nissa kunnan asukkaille annetaan päätösvalta kuntalais-
ten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. 

Viime vuonna järjestettiin ensimmäisen kerran osallis-
tava budjetointi kuntalaisaloitteen pohjalta. Pyydettävät 
ideat tulivat liittyä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämi-
seen, mikä oli käytettävien testamenttivarojen ehtona. 

Kehittämisideoiksi saatiin yhteensä 22 ehdotusta, joista 
osaa ei ollut mahdollista toteuttaa kyseisellä rahoitusmuo-
dolla. Monissa sinänsä hyvissä ehdotuksissa kustannuk-
set olisivat nousseet yli budjetin, joka oli ensimmäisenä 
vuonna 20 000 euroa. Työryhmä työsti ehdotuksista viisi 
toteuttamiskelpoista ideaa ja kuntalaisten äänestyksen tu-
loksena toteutetaan Myllypuiston alueen perusparannus 
sekä Leivonmäen koulualueen liikuntamahdollisuuksia 
parannetaan ulkokuntoilulaitteilla. 

Osallistavan budjetoinnin toteuttamista on tarkoitus 
jatkaa tänä vuonna ja kuntalaisilla on jälleen mahdollista 
osallistua kunnan kehittämiseen tarjoamalla ideoita pää-
töksentekoon. Osallistava budjetointi saatetaan käyntiin 
kesän aikana ja ideoita tullaan keräämään kesän aikana 
kunnan verkkosivujen kautta. Anna oma ideasi kunnan 
hyvinvointiin!

TEKSTI: ANTTI-PEKKA HOKKANEN 
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Elinkeinotoimen terveisiä

Kesäkulttuuria

Palvelut aloittavalle 
yrittäjälle yhteistyössä 
Gradian kanssa
Sinusta yrittäjä? Onko si-
nulla hyvä liikeidea ja paloa 
yrittämiseen? Liikeidea voi 
perustua hyvinkin arkisiin 
asioihin joihin tuotteesi tai 
palvelusi tarjoavat ratkaisun. 
Yksi hyvä tapa asian alus-
tavaankin miettimiseen on 
pohdiskella vastauksia kysy-
myksiin: mitä myyn, kenelle 
myyn ja miten myyn? Yrittä-
jyyden polkua ei kuitenkaan 
tarvitse käynnistellä pelkäs-
tään omin voimin. 

Joutsassa olet tervetullut 
juttusille elinkeinotoimeen 
vaikkapa hyvin alustavasti-
kin liittyen yrittäjyyteen tai 
kevytyrittäjyyteen. Saat tie-
toa mm. yritystoiminnan 
mahdollisuuksista Joutsan 
alueella ja opastuksen eteen-
päin Keski-Suomen Yritysi-
dean maksuttomien palvelui-
den piiriin.  Keski-Suomen 
Yritysidea on Gradian tuot-
tama neuvontapalvelu, joka 
tarjoaa yrityksen käynnistä-
mistä suunnitteleville tietoa, 
neuvontaa ja sparrausta lii-
ketoiminnan aloittamiseen.  
Tarjolla on myös ideapajoja, 
tietoa sivutoimisesta yrit-
täjyydestä ja valmennusta 
liiketoimintasuunnitelman 
laadintaan. 

Hyvinkin alustavan idean 
kanssa voi edetä myös suo-
raan palvelujen piiriin vaik-
kapa osoitteesta www.yritys-
idea.fi löytyvän ideanapin 
kautta

Joutsan kunnan 
yrityssetelille 
jatkokausi
Joutsan kunnan oma yritys-
seteli otettiin käyttöön kolme 
vuotta sitten yritysten ke-
hittämisen ja uudistumisen 
tueksi. Yrityssetelin käyttöön 
on varattu vuosittain kunnan 
talousarviossa 10 000 euron 
määräraha. Yrityssetelillä 
on tuettu mm. ulkopuolis-
ten asiantuntijapalveluiden 
käyttöä yritysten liiketoi-
minnan kehittämisessä ja 
toiminnan kasvattamisessa.  
Ensimmäisten vuosien ai-
kana kertyneet kokemukset 
yrityssetelin käytöstä ovat 
olleet hyviä ja kunnanhalli-
tuksen päätöksellä toimintaa 
jatkettiin uudella kaudella 
vuodesta 2021 alkaen. 

Tuki on enimmillään 75 % 
hankinnan arvosta, kuitenkin 
enintään yhteensä 3000 eu-
roa per yritys vuosina 2021–
2025 määrärahan puitteissa. 
Yritysseteli voi olla hyödyn-
nettävissä mm. uudistumi-
seen ja kasvuun liittyviin 
asiantuntijapalveluihin, yri-
tyksen arvonmääritykseen, 
isompiin kertaluonteisiin 
mainoskampanjoihin sekä 
myynnin ja tuotannon kehit-
tämishankkeisiin. Tukea ei 
myönnetä kone- ja laitehan-
kintoihin tai omiin palkka-
kustannuksiin. Yrityssete-
liin ei liity toimialakohtaisia 
rajoitteita, jotka vaikuttavat 
usein muihin tukimuotoihin 
ja se on jatkossakin tarkoitet-
tu vain toimiville yrityksille, 

joiden y-tunnuksen kotipaik-
ka on Joutsa. 

Lisätietoja yrityssetelin 
mahdollisuuksista saa kun-
nan elinkeinotoimesta ja 
tukea haetaan kunnan elin-
keinotoimen internet-sivulta 
löytyvällä sähköisellä haku-
lomakkeella. 

Maksuttomat 
etätyöpisteet 
vakituisille asukkaille ja 
vapaa-ajan asukkaille
Joutsan kunta tarjoaa mah-
dollisuuden etätyön tekemi-
seen maksuttomalla etätyö-
pisteellä kaikille asukkaille. 

Palvelu on myös opiskelijoi-
den käytettävissä.  Etätyöpis-
te otettiin uutena palveluna 
aluksi vapaa-ajan asukkai-
den käyttöön vuodelle 2020 
ja huhtikuusta 2021 alkaen 
palvelu on kokeiluluontei-
sesti myös vakituisten asuk-
kaiden käytettävissä vuoden 
2021 loppuun saakka. 

Etätyöpisteet sijaitsevat 
Joutsan keskustassa avaris-
sa ja valoisissa tiloissa, va-
raukset hoituvat näppärästi 
sähköisen kalenterin kautta 
osoitteessa www.joutsanlh.
fi. Etätyöpisteet on varustet-
tu pinnoitetuilla lasiseinillä, 
jotka lisäävät tilan työrauhaa 

ja työpisteen käytön lisäksi 
palveluun sisältyvät inter-
net-yhteys, wc-tilat sekä neu-
votteluhuoneen käyttömah-
dollisuus.

Etätyöpisteen voi vara-
ta vaikka vain muutamaksi 
tunniksi tai pidemmäksi työ-
päiväksi. Varauksen kestoa 
on rajattu enimmillään kah-
teen päivään per varaaja ker-
rallaan, mutta kahden päivän 
kertavarausta on mahdollista 
jatkaa, jos muita varaajia ei 
ole tulossa tilaan.

TEKSTI JA KUVA: 
PETRI KAITAMÄKI

Koronasulkujen ja -rajoi-
tusten jälkeen olisi rie-

mastuttavaa päästä jälleen 
kulttuuritapahtumien pyöri-
nään. Suunnitelmia on pal-
jon, toteutukset tietysti riip-
puvat koronatilanteesta.

Kirjasto järjestää Perinne-
piknikin sunnuntaina 4.7. 
klo 14 Myllykosken myllyn 
pihapiirissä. Aiheena on 
myllytarinat ja alustajana 
on tuttuun tapaan Elina Pyl-
sy-Komppa. 

Kulttuuritoimen ja kan-
salaisopiston kirjoittajaleiri 
on tänä vuonna Leivonmäen 
kotiseututalo Simolassa 14. 
– 15.8. Vetäjänä on runoilija 
ja kustannustoimittaja Raisa 
Marjamäki. 

Kino esittää muutaman 
elokuvan kesäkuun alussa ja 
säännöllisesti toiminta jat-
kuu elokuun puolivälin jäl-
keen.

Tänä vuonna kunnan kult-
tuuritoimi jakoi tavallista 
isomman avustussumman 
paikallisille kulttuurinteki-

jöille.  Tässä avustusta saa-
neiden suunnitelmia: 

Musiikista saadaan nauttia 
monessa muodossa. Leivon-
mäen kansallispuiston ystä-
vät ry kajauttaa Metsän lau-
lajaiset lauantaina 3.7. klo 15 
ja Eva Vikman & Premium 
Jazz Experience konsertoivat 
Joutsan Talomuseolla 18.7 
klo 14. Seppo Pänkäläinen 
ja Loviisa Viro esiintyvät 
muutamassa palvelukodissa 
ja Kyllä laulattaa -tilaisuus 
olisi tarkoitus pitää kesän ai-
kana esimerkiksi museolla. 
Haihatuksen näyttelyn yh-
teydessä järjestetään Musa-
Sunnuntai -konsertteja.

Taidetta on tarjolla Taide-
laitos Haihatuksen 22. kesä-
näyttelyssä Avantgardevek-
kula: Polttava tarve. Näyttely 
on auki 12.6.–29.8. ke - su 
klo 11 - 18. Tuo Tuo Kulttuu-
ri Tilasta löytyy Suvenpuoti 
18.6. – 22.8. ja pop-up teras-
sikahvila avataan 18.6. Nii-
tyllä on juhannusviikonlo-
pusta lähtien ekotaideteos ja 

16.7. – 22.8. on 15 taiteilijan 
näyttely puutarhassa. Kaikki 
nämä ovat avoinna yleisöl-
le pe – su klo 12 - 18. 

Leivonmäki-seura jär-
jestää Leivonmäki-vii-
kolla mm. markkinat 
17.7., kyläkisat, pyö-
räretken ja jumalan-
palveluksen Simo-
lassa 25.7. Kesällä 
pyritään järjestä-
mään myös his-
toriajaoston tilai-
suus Leivonmäen 
historiasta.

Löylyä Elämään 
järjestää vastan-
tekokurssin. 12.6. 
on jokavuotinen 
saunarauhan julistus 
ja vastanheittokilpailu 
Joutsan torilla. Kesäteat-
tereista Joutsan Talkoo-
teatteri esittää loppukesästä 
näytelmää Tervetuloa Armi.

Onnellista kulttuurikesää 
Joutsaan!

TEKSTI JA KUVA:  
NINA KUIKKA

Etätyöpisteet on varustettu pinnoitetuilla lasiseinillä, jotka lisäävät tilan työrauhaa.
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Poikkea kesälomareissulla 
tai jää vaikka yökylään!
Culture in nature ja kestävä kulttuu-
rimatkailu – tulevaisuuden trendit, 
joissa Joutsan on helppo olla muka-
na, toteaa Maija Sydänmaanlakka. 
Joutsassa on paljon potentiaalia kult-
tuurimatkailuun, vaikka itse matkai-
lupalvelujen tuotteistaminen vaatii 
vielä työstöä. Nyt alan toimijat ovat 
kuitenkin heränneet entistä vahvem-
paan yhteistyöhön ja myös kunta pyr-
kii omalta osaltaan olemaan mukana. 
Visit Joutsa -näkyvyyttä on lisätty 
mm. somekanavien myötä ja raken-
tavaa keskustelua alan toimijoiden 
kanssa on käyty. Jatkossakin kunta 
toivoo toimijoilta paitsi sisältöä so-
mekanaviin myös yhteistyötä ja kes-
kustelua Joutsan matkailun kehittä-
miseksi. 

Yksi Joutsan kulttuurimatkailua 
maailmankartalle ajava henkilö on 
Maija Sydänmaanlakka, helsinki-
läis-joutsalainen kulttuuritoimija, 
joka on monelle tuttu Café Meije-
rinliiteristä. Mutta miten maailmaa 
nähnyt, kulttuuriin vahvasti pereh-
tynyt ammattilainen on päätynyt 
Joutsaan? Maija Sydänmaanlakan syy 
Joutsaan muuttoon on se perinteinen 
- mies. Maija Sydänmaanlakka asuu 
perheensä kanssa miehen kotitilalla, 
jossa he ovat viiden vuoden ajan pyö-
rittäneet kesäkahvilana ja monipuo-
lisena kulttuuritapahtumapaikkana 
toimivaa Café Meijerinliiteriä.  

Joutsan kulttuuri- ja 
kulttuurimatkailun tarjonta  
Maija Sydänmaanlakka kokee, että 
Joutsassa on loistavaa potentiaa-
lia kulttuurimatkailuun. Perintei-
set tapahtumat, kuten Joutopäivät ja 
maalaismarkkinat, tuovat hienosti 
esille paikalliskulttuuria ja elämän-
tapaa niin kuntalaisille, vapaa-ajan 
asukkaille kuin kotimaanmatkaili-

joillekin. Maija Sydänmaanlakka on 
myös erittäin tyytyväinen, kuinka 
aktiivisesti Joutsan talomuseota ja 
Leivonmäellä kotiseututalo Simolaa 
on ylläpidetty ja näkee molemmissa 
paikoissa mahdollisuuden kulttuuri-
matkakohteeksi. Haihatus on kansal-
lisestikin mainetta niittänyt kohde, 
Café Meijerinliiterin monipuolinen 
tarjonta yhdistää musiikin, historian 
ja taiteen, TuoTuo on taiteilijaresi-
denssi sekä ekologiseen taiteeseen 
ja permakulttuuriin keskittyvä uusi 
toimija. Ja kaikki nämä sijaitsevat 
historiallisissa rakennuksissa, joka 
tuo oman lisäarvon kulttuurimatkai-
lukohteelle. Tässä muutama kulttuu-
rillisesti merkittävä kohde Joutsasta. 

Kulttuurisisällöistä nauttiminen 
kauniin Järvi-Suomen luonnon ym-
päröimänä, culture in nature -ajatus, 
onnistuu Joutsassa kätevästi. Moni-
puolinen tarjonta monen tasoisista 
mökeistä, Leivonmäen kansallispuis-
to sekä muut Joutsan luontokohteet 
ja monipuoliset liikuntapaikat voi 
helposti yhdistää kulttuuriin. Joutsa 
tarjoaa niin taidenäyttelyjä, konsert-
teja kuin muitakin kulttuuritapahtu-
mia persoonallisessa miljöössä ym-
päri kuntaa. Joutorock ja Letkaliiterin 
tunnelmallinen tanssilava ovat näistä 
hyviä esimerkkejä, samoin kuorojen 
esiintymiset kansallispuistossa.  

Vielä toistaiseksi hyödyntämätön-
tä potentiaalia Maija Sydänmaanlak-
ka näkee Joutsassa saunakulttuurin 
sekä paikallis- ja lähiruokakulttuurin 
esille nostamisessa ja matkailullises-
sa tuotteistamisessa. Saunakulttuu-
ri kiinnostaa maailmalla ja onhan 
suomalainen saunaperinne nimetty 
Unescon aineettoman kulttuuripe-
rinnön luetteloon vuonna 2020. Pai-
kallis- ja lähiruoka ovat yksi vielä 
varsin vähän käytetty valtti Joutsan 

matkailupalvelutarjonnassa. Suon-
teen muikut, Jukolan Juusto, Karolii-
nan Kestikievarin herkut, paikalliset 
myllyn tuotteet ja muut lähituottajien 
herkut sahtia unohtamatta tarjoavat 
vielä kasvavan tarjonnan joutsalaisia 
makuja. Satokausiherkut, super food, 
lähi- ja villiruoka – niitä kaikkia löy-
tyy jo Joutsasta!

Yhteistyössä on voimaa
Maija Sydänmaanlakka on kiitollinen 
yhteistyöstä, jota Joutsassa eri toimijat 
tekevät. Café Meijerinliiteri on alusta 
alkaen tehnyt yhteistyötä mm. Mies-
konmäen kyläyhdistyksen kanssa 
tuolien vuokrauksesta viherpeukalo-
neuvoihin. Paikallisten pitopalvelu-
yritysten kanssa tehdään yhteistyötä 
tapahtumien ruokatarjoiluissa ja De-
sign Pylsy, vaikkei enää täysin joutsa-
lainen olekaan, pitää tulevana kesänä 
jo toista kertaa kesämyymälää Café 
Meijerinliiterin aitassa. 

Viimeisimpänä on alkanut laajem-
pi yhteistyö ns. kulttuurikolmion 
kanssa. Kartallakin maantieteellises-
ti kolmion muodostavat joutsalaiset 
kulttuurikohteet – Café Meijerinliite-
ri, Haihatus ja TuoTuo – ovat yhdis-
täneet voimansa. Yhteistyötä tehdään 
niin tapahtumiin liittyen kuin mark-
kinoinnissakin. On myös itsestään 
selvää, että kulttuurimatkailijoita 
on helpompi saada paikalle, kun on 
useampi kohde koettavana. Edellä 
mainittujen lisäksi Visa-Matti Kui-
tusen yritys majoitus-, ravintola- ja 
tapahtumapalveluineen on mukana 
hakemassa rahoitusta OKM:ltä kult-
tuurimatkailun kehittämisprojektiin, 
josta tulevat hyötymään myös muut 
paikalliset toimijat. Projektin tavoit-
teena on kehittää ja tuotteistaa joutsa-

laista kulttuurimatkailua ympärivuo-
tiseksi.  

Miksi kulttuurimatkailu?
Kulttuurimatkailu on lähellä Maija 
Sydänmaanlakan sydäntä useasta-
kin syystä. Kiinnostus eri kulttuureja 
kohtaan on ollut aina olemassa. Uu-
teen tutustuminen, ihmisten välisen 
kunnioituksen kasvaminen eri kult-
tuureja ymmärtäessä, inspiroitumi-
nen ja uuden oppiminen saavat Maija 
Sydänmaanlakan innostumaan joka 
kerta. Kulttuurimatkailu taas avaa 
taide- ja kulttuuritoimijoille uusia 
toimintamahdollisuuksia, elinkei-
nonharjoittajille ja paikallisyhteisöil-
le mahdollisuuden kulttuuriperin-
nön säilyttämiseen ja ylläpitämiseen. 
Maija Sydänmaanlakka liputtaa eh-
dottomasti kestävän kulttuurimatkai-
lun puolesta, johon Joutsassakin on 
helppo tarttua. 

Joutsa loistavana asuinpaikkana 
lapsiperheelle ja toisaalta Joutsan 
loistava sijainti maantieteellisesti, on 
kulttuurin lisäksi syitä, miksi Maija 
Sydänmaanlakka viihtyy juuri Jout-
sassa. Joutsasta käsin on helppo teh-
dä etätöitä inspiroivassa työympäris-
tössä, mutta samalla Helsinkiin työn 
ääreen on helppo lähteä.  

Maija Sydänmaanlakka ei osaa 
juurikaan erottaa työtä, harrastuksia 
ja vapaa-aikaa toisistaan, koska kult-
tuuri ja matkailu on osa niitä kaikkia. 
Mutta silloin kun Maija Sydänmaan-
lakka perheineen haluaa irtaantua 
kaikesta, suuntaavat he Suonteen 
rannalla olevalle rantasaunamökil-
leen, jossa muu maailma unohtuu ja 
on vain tämä hetki.  

TEKSTI: LIISA ALFTHAN

Muutama hyödyllinen linkki Joutsan kulttuurimatkailuun: 
www.visitjoutsa.fi
visitjyvaskyla.fi/ 
suoma100-2021.atk.dqcomms.com/kohde/joutsan-kulttuurikolmio
www.Cafémeijerinliiteri.fi 
haihatus.fi/joutsankulttuurikesa2021
www.tuotuoarts.com/suomeksi 
www.luontoon.fi/leivonmaki 

Anssi Kela esiintymässä Cafe Meijerinliiterin Jäähuoneen lavalla. Kuva: Timo Anttila.

Ylh. oik.:
Maija Sydän-

maanlakka 
näkee Joutsan 
kulttuurimat-

kailussa paljon 
potentiaalia. 

Kuva: Annina 
Mannila.

Café Meijerinliiterissä on nähtävillä historiallisia 
esineitä, mm. entisaikaan käytetty kolikkolaukku.
Kuva: Timo Anttila.
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Kesäajan kuvasuunnistus  
10.6.–10.8.2021 
Bongaa kuvat – Liikuntaa ja hyvinvointia edistävistä koh-
teista löydät mietelauseita Joutsasta. 

Mietelauseita löytyy Joutsan keskustan alueelta viisi (5) kappalet-
ta ja Leivonmäen keskustan alueelta kolme (3) kappaletta. 

Voit osallistua arvontaan keräämällä vähintään kolme (3) miete-
lausetta. 

Toimita mietelauseet yhteystietojen kanssa 
(nimi ja puhelinnumero) 
Joutsan liikuntaneuvojalle: 
sähköpostilla: sanni.nyberg@joutsa.fi 
tekstiviestillä tai Whats App -viestillä: 040 480 7810, 
paperipostina kirjastoon, 
Liikuntaneuvoja Sanni Nyberg kirjattuna kuoreen  
Kaikkien kuvasuunnistukseen osallistuneiden kesken arvotaan 
kolme (3) kappaletta Joutsa-aiheisia tuotepaketteja. Arvonta suo-
ritetaan maanantaina 16.8. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti. 
Aurinkoista ja aktiivista kesää toivottaen,  
Liikuntaneuvoja 
Sanni Nyberg 


