
Joulukuu 2021 – Nro 2 • JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI  1 

JOUTSAN KUNNAN T I EDOTUSLEHT I 2/2021
Menestys
asuu
meissä!

Kunnan asiat 
vaativat
yhteistyötä

Osallistavan 
budjetoinnin 
äänestys käynnissä

Yhteisöllisyys 
koulun toisena
painopisteenä

Joutsan harrastamisen malli
Kouluterveyskysely 2019 
kertoi joutsalaisten lasten 
ja nuorten elämästä mie-
lenkiintoisia tietoja. Yksi 
havainnoista oli se, että 
meilläkin lapset ja nuoret 
jakaantuvat heihin, joilla 
on jokin ohjattu harraste 
lähes joka arki-ilta ja hei-
hin, joilla tällaisia harras-
tuksia ei ollut juuri lain-
kaan. Harrastamisen kirjo 
on toisaalta laaja ja voi 
hyvin kysyä tarkennukse-
na, onko vain ohjattu har-
rastaminen “oikeaa” har-
rastamista. Lukeminen, 
pelaaminen, omatoimi-
nen liikunta tai taidehar-
rastus ovat myös harras-
tamista. Miten voisimme 
tukea mahdollisuuksia 
harrastaa tarvittaessa oh-
jauksessa ja nimenomaan 
ilman tarvetta sitoutua 
pitkäaikaisesti ja ilman 
kilpailullisia tavoitteita?

Talvella 2021 alettiin 
toden teolla miettiä, oli-
siko käynnissä olevasta 
kokeilusta harrastamisen 
edistämiseksi ammen-
nettavissa hyödyllisiä 
ideoita myös Joutsassa 
käytettäväksi. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön 
myöntämällä avustuksel-
la oli edistetty monipuo-
lisesti mahdollisuuksia 
harrastaa ja erityisesti ta-
voitteen mukaisesti kou-
lupäivän aikana tai sen 
välittömässä yhteydessä. 

Keväällä 2021 kutsut-
tiin koolle väkeä kuule-
maan Vantaan kaupungin 
taide- ja kulttuurikasva-
tuksen koordinaattori 
Rebekka Barongon sekä 
joutsalaisille tutun Hen-
rik Enken kokemuksia 
pilottihankkeista. Mu-
kana olleet henkilöt yh-

distyksistä sekä koulujen 
henkilöstöstä katsoivat, 
että hankkeella on onnis-
tumisen mahdollisuudet. 
Hyvinvointi- ja sivistys-
johtaja teki pohjatyön 
hakemukselle ja esitteli 
sen hankkeeseen kut-
sutulle ohjausryhmälle. 
Hankehakemus edellytti 
perusopetuksen oppilail-
le teetettyä kerhokyselyä 
millaiset kerhot kiinnos-
tavat eniten. Keväällä saa-
tiin myönteinen päätös 
hankkeelle. 

Hankkeen onnistumi-
sen kannalta oli tärkeää, 
että hankkeessa pystyy 
toimimaan osa-aikainen 
koordinaattori. Kysyntä 
ja tarjonta kohtasivat mai-
niosti, kun urheiluseura 
Flanelsiin palkatun seu-
ratyöntekijä Jonna Kei-
häsniemen työnkuvaan 
mahtui tämä tehtävä. Jon-
na on tuttu nuorille kun-

nan nuorisotyön puolelta 
ja hän tuntee myös koulu-
tuksensa kautta lasten ja 
nuorten tilanteen Joutsas-
sa. Koordinaattorin tehtä-
vänä on sananmukaisesti 
koordinoida toimintaa, 
hoitaa tiedotusta, hankkia 
ohjaajia kerhoihin ja pitää 
heihin yhteyttä.

Kerhot ja ohjattu toi-
minta heti koulupäivän 
jälkeen antavat mahdolli-
suuden harrastaa jo ilta-
päivisin, jolloin illat voi 
rauhoittaa muulle tekemi-
selle. Tämä toki edellyt-
tää, että toimintaa tukevat 
välipala- ja kuljetuspalve-
lut saadaan järjestymään. 
Urheiluseuratoiminnassa 
haasteen tuo se, että oh-
jaajat ovat usein vapaaeh-
toisia ja päivätyössä eikä 
heidän ole helppo järjes-
tää iltapäiviä ohjaukseen. 
Tällöin toiminta painot-
tuu iltoihin ja viikonlop-

puihin. Siksi erityisesti 
vapaamuotoisemmat, ei-
vät niin tavoitteelliset, 
mutta silti kehittävät har-
rastukset sopivat tähän 
konseptiin. Tällaisia ovat 
taiteelliset harrasteet, 
yleisliikunnalliset ker-
hot, media, valokuvaus, 
kokkailu, erätaidot tai 
vaikkapa johonkin har-
rastukseen tutustuminen 
lyhyellä esittelyllä.

Toiminta on käynnisty-
nyt Kurkiauran koululla 
ja yhtenäiskoulussa mo-
nipuolisesti - kaikkiaan 
13 kerhoa on aloittanut 
toimintansa, joista kym-
menen yhtenäiskoululla 
ja kolme Kurkiaurassa. 
Kerholaisia on yli 80, 
heistä suurin osa ala-
koululaisia. Käynnisty-
neitä kerhoja ovat muun 
muassa kokkikerho, sir-
kuskerho, liikunnalliset 
kerhot ja mediakerho. 

Suunnitteilla on eräker-
ho sekä tietotekniikkaan 
ja ohjelmointiin keskitty-
vä kerho. Yläkouluikäisiä 
osallistujia on vielä melko 
vähän. Heidän harrasta-
misensa on jo joko hyvin 
aktiivista, mutta on myös 
paljon heitä, ketkä eivät 
harrasta varsinaisesti mi-
tään. Tämä ei ole ongel-
ma, mikäli on muutoin 
mielekästä arjen askaretta 
ja omatoimista harrasta-
mista. Jos kuitenkin nuo-
ri tuntee osattomuutta tai 
vanhemmat katsovat, että 
harrastamisen kustannuk-
set ovat esteenä osallistu-
miseen, on tässä nyt oiva 
paikka osallistua matalal-
la kynnyksellä - ja vieläpä 
täysin maksuttomaan toi-
mintaan.

Nuorten kanssa työtä 
tekevät ohjaajat Jonna ja 
Sini kyselivät nuorilta 
ajatuksia koulun Vaikuta 
-teemapäivässä marras-
kuussa ja uusia ideoita 
kevään 2022 aikana toteu-
tettavaksi ollaan suunnit-
telemassa. Jutun kuvissa 
on esimerkkejä toimin-
nasta syksyn ajalta. Har-
rastavat ja hyvinvoivat 
nuoret ovat tulevia hyvin-
voivia aikuisia, jotka pys-
tyvät tekemään itseään ja 
muita koskevia vastuulli-
sia päätöksiä. Kunnan ja 
yhdistysten tärkeä tehtävä 
on luoda heille näitä mah-
dollisuuksia. Kiitos tässä 
yhteydessä kaikille va-
paaehtoisille yhdistysten 
toimijoille tämän tärkeän 
työn tekemisestä!

TEKSTI: 
MIKA SIRKKA

KUVAT: 
JONNA KEIHÄSNIEMI
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  JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

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

Lehden toimituskunta: 
Päätoimittaja Harri Nissinen, Leena Hietala, Petri Kaitamäki ja 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.  
Paino: Lehtisepät Oy Pieksämäen Paino

Joutsan kunta valittiin Rambol 
Oy:n tutkimuksessa Suomen 
kolmanneksi elävimmäksi 

maaseutukunnaksi. Maaseutu-
maisia kuntia oli yhteensä 167. 
Hyvä sijoitus ei ole sattumaa, 
vaan pitkäjänteisen työn tulos. 
Joutsan kehittämisessä tärkeää 
ovat olleet panostukset koului-
hin, liikuntapaikkoihin ja sosiaa-
li- ja terveystoimen tiloihin. Kun 
toimintaan on saatu asianmukaiset tilat, henkilöstö 
on kehittänyt tiloissa annettavia palveluja. Hyvänä 
esimerkkinä uusista toimintatavoista ovat koulujen 
kehittämishankkeet ja perhekeskus sekä sairaanhoi-
don, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen 
nykyaikainen toimintamalli. Kunnan elävyyteen 
vaikuttavat myös lähivirkistysalueet, kaupalliset pal-
velut ja luontokohteiden saavutettavuus. Joutsassa 
kaikki on lähellä. Yksityiset ja kunnalliset palvelut 
ovat laadukkaita.

Tällä hetkellä kuntaa työllistää hyvinvointialuee-
seen siirtyminen. Käymme siirtyvän henkilöstön 
kanssa yt-neuvottelut, selvitämme voimassa olevia 
sopimuksia ja hyvinvointialueen käyttöön siirtyviä 
tiloja. Työtä on paljon ja aikaa vähän. Hyvinvoin-
tialueeseen siirtyminen vaikuttaa myös kunnan 
talouteen, minkä vuoksi vuoden 2022 talousarvion 
laatiminen on ollut haasteellista. Antti-Pekka Hokka-
sen erottua talous- ja hallintojohtajan virasta, talous-
arvion laatimisessa on auttanut uusvanha talous-
johtaja Pekka Takala, joka tuli eläkepäiviltä mukaan 
talousarvion laatimistyöhön. Kunnanhallitus valitsi 
Hokkasen tilalle talous- ja hallintojohtajan virkaan 
Matias Penttisen, joka aloitti virassaan marraskuun 
lopussa.

Uusi valtuusto, hallitus ja lautakunnat aloittivat 
työnsä elokuussa. Luottamushenkilöiden vaihtuvuus 
oli melko suuri ja etenkin ensikertalaisilla opittavaa 
on ollut paljon. Luottamushenkilöt ovat kuitenkin 
päässeet hyvin mukaan tehtäviinsä. Syksyn aikana 
valtuuston asialistalla on ollut merkittäviä päätöksiä 
kuten uudesta keittiö - hammashoitolasta päättämi-
nen sekä veroratkaisut kahdelle seuraavalle vuodel-
le. Kunnanhallitus on puhaltanut päättäjiin yhteis-
työtä painottavaa Joutsa-henkeä.

Toivotan kaikille joutsalaisille, Joutsan vapaa-aja-
nasukkaille ja Joutsan ystäville rauhallista joulua ja 
onnea vuodelle ´22. Toivon, että muistatte joulun 
aikaan läheisiänne ja yksinäisiä joulun viettäjiä. Jou-
lulahjat kannattaa ostaa paikallisista liikkeistä.

HARRI NISSINEN
KUNNANJOHTAJA

Menestys asuu meissä

Uusi kunnanvaltuustomme on 
työskennellyt nyt viisi kuu-
kautta. Paino on todellakin 

sanalla uusi, koska peräti 13 kun-
nanvaltuutettua on enemmän tai 
vähemmän uusia. Mukana on sopi-
va kattaus näkemystä, kokemusta, 
eri alojen asiantuntemusta, uusia 
toimintatapoja, tuoreita ideoita ja 
myös suuria persoonallisuuksia. 
Kaikkia näitä tarvitsemme. Joutsan 
menestymisen avain on moniääni-
syydessä ja laajoissa hartioissa. 

Valtuuston näin suuri uusiutu-
minen (57 %) oli kuitenkin vahva 
viesti äänestäjiltä. Joutsalaiset ha-
lusivat muutosta. Tähän muutos-
tarpeeseen yritän omalta osaltani 
vastata, koska asioiden valmistelu 
ja päätösten toimeenpano ovat pit-
kälti kunnanhallituksen vastuulla. 
Avaan tässä näkemyksiäni siitä, 
millaista muutosta päätöksente-
koon on luvassa tällä valtuusto-
kaudella ja mikä pysyy. 

Poliittinen päätöksenteko pe-
rustuu jatkossa osallistavaan ja 
avoimeen valmisteluun, jossa kes-
keisessä roolissa ovat kaikki val-
tuustoryhmät puheenjohtajineen, 
kunnanhallituksen ja kunnanval-
tuuston puheenjohtajat yhdessä 
sekä myös virkamiehet. Kunta-
politiikka ei ole yhden naisen tai 
miehen show. Tavoitteena on lisätä 
ryhmien välistä vuoropuhelua ja 
yhteistoimintaa sekä laajentaa val-
misteluun osallistuvien joukkoa. 
Tämä takaa myös kuntalaisten nä-
kökulman huomioimisen jo pää-
töksenteon varhaisessa vaiheessa. 

Tapa on varmasti luottamushen-
kilöitä työllistävä ja sitouttava, 
mutta toivottavasti myös antoisa. 
Päätöksenteko ei ole enää pelkkää 
kokouksissa istumista, vaan kun-
nan asioiden kokonaisvaltaista 
hoitoa yhteistyönä, Joutsa-puolu-
eena. Näin pieni kunta ei kaipaa 
poliittisia raja-aitoja, ristiriidoista 
puhumattakaan.

Ensimmäiset kokemukset osal-
listavasta valmistelusta on jo 
saatu, hyväksi havaittu ja yksi-
mielisesti päätetty. Pian pöy-
dälle tulee esitys Joutsan 
elinvoimaisuuden vahvis-
tamisesta, mihin tarvitaan 
niin ikään moniäänisyyt-
tä, mutta myös laajaa yksi-
tuumaisuutta.

Kuntalaisten näkökul-
masta päätöksenteon avoi-
muutta lisätään parantamal-
la viestintää niissä kanavissa, 
missä kuntalaiset luontaisesti 
ovat. Avoimuutta on myös se, 
että päätöksenteon prosessit teh-

dään näkyviksi ja selkeiksi, pää-
tökset avataan ja perustellaan kun-
talaisille. 

Kuntalaiset otetaan mukaan 
asioiden valmisteluun järjestämäl-
lä keskustelutilaisuuksia, joista 
ensimmäinen oli jo marraskuussa 
Uimaniemessä. Myös osallistavaa 
budjetointia jatketaan ja uusia ta-
poja kuntalaisten suoraan vaikut-
tamiseen kehitetään erilaiset tar-
peet ja taidot huomioiden.

Vaikka tekemätöntä työtä ja 
muutostarpeisiin vastaamista on 
kunnanhallituksella ja valtuus-
tolla tulevalla nelivuotiskaudella 
paljon edessä, ei kuitenkaan pidä 
lähteä muuttamaan tai rikkomaan 
sitä, mikä meillä on toimivaa ja 
hyvää. Joutsan vahvuus on suun-
nitelmallisuudessa ja päätösten 
oikea-aikaisuudessa. Pieni kunta 
on halutessaan ketterä. Monessa 
asiassa olemme olleet edelläkävi-
jöitä, vaikka emme vaatimattomina 
ole henkseleitä juuri paukutelleet. 

Menestys asuu meissä. Kun-
taamme on kehitetty ja rakennettu 
pala kerrallaan kuntalaisten tar-
peet huomioiden. Tilat ovat toimi-
via, oikein mitoitettuja ja henki-
löstölle turvallisia. Sairaanhoidon, 
kuntoutuksen ja kotipalveluiden 
yhdistyminen valmistuvaksi saku-
ko-osastoksi palvelukeskus Jousen 
yhteyteen on joutsalainen sote-in-
novaatio parhaimmillaan. Kuten 
myös liikuntaneuvoja kuntalaisten 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin nä-
kökulmasta. Helperin tontille taas 
rakentuu pian uusi hammashoitola 
ja keskuskeittiö. 

Joutsassa kaikki arvokas on lä-
hellä. Mutta niin on myös joulu. 
Toivotamme Irmeli-hevosen kans-
sa kaikille lukijoille rauhallista 
Joulua ja hyvää uutta vuotta!

 PAULIINA MAUKONEN
KUNNANHALLITUKSEN  

PUHEENJOHTAJA

”Parasta Joutsas-
sa on luonnonlä-
heisyys ja hyvät 

paikat harrastaa 
liikuntaa. Joutsas-
sa on myös hyvät 

kaupalliset ja 
julkiset palvelut, 

kaikki minulle tar-
peelliset löytyvät.” 

- Tuija Salo

HENKI LÖKUVASSA :

Hyvinvointi- ja sivistysosaston perusta:  
hyvinvointi- ja sivistysjohtaja  
Mika Sirkka ja toimistosihteeri Tuija Salo

Isojen kokonaisuuksien 
hyvinvointi- ja sivis-
tysosastolla työsken-

televät hyvinvointi- ja 
sivistysjohtaja Mika Sirk-
ka aisaparinaan toimisto-
sihteeri Tuija Salo. Tuija 
aloitti työskentelyn Jout-
san kunnalla joulukuussa 
2017 ja hänen esimiehe-
nään on elokuusta 2019 
alkaen ollut Mika. Tuija 
koki astuvansa isoihin 
saappaisiin, kun koulu-
toimen pitkäaikainen toi-
mistosihteeri Heli Kuurne 
siirtyi eläkkeelle. Mika 
kuitenkin toteaa, että 
saappaat on hyvin täy-
tetty. Tuijalla on vahvaa 
osaamista mm. ohjelmis-
toista ja Tuijan järjestel-
mällinen työskentelytapa 
helpottaa suuresti. ”Tuija 
toimii minun muistitik-
kunani ja aikatauluttaja-
na, hänen avullaan asiat 
pysyvät järjestyksessä” 
Mika hymyilee. 

Tuija on käynyt Joutsan 
lukion, jonka jälkeen hän 
opiskeli yo-merkonomik-
si sihteerilinjalla ja tä-
män jälkeen tradenomiksi 
Lahden ammattikorkea-
koulusta liiketalouden 
koulutusohjelmasta. Ko-
kemusta julkishallinnon 
puolelta Tuijalta löytyi jo 
Joutsan seurakuntasihtee-
rin työstä vuodesta 2001 
alkaen sekä sitä ennen 
määräaikaisista tehtävis-
tä Joutsan seurakunnassa 
ja kesätöistä Joutsan kun-
nassa. 

Mika on lähtöisin Kon-
nevedeltä. Hän opiskeli 
luokanopettajaksi Jyväs-
kylässä. Häneltä löytyy-
kin vahva tausta luo-
kanopettajan ja rehtorin 
tehtävistä. Joutsaan Mika 
muutti vuonna 1996 saa-
tuaan viran Mieskonmäen 
koululta. Vaimo valittiin 
samalla matemaattisten 
aineiden opettajaksi Jout-
saan. Ennen siirtymistä 
hyvinvointi- ja sivistys-
johtajan virkaan Mika 
työskenteli apulaisrehto-
rina yhtenäiskoululla. 

Mika ja Tuija kuvaile-

vat yhteistyötään työpa-
rityöskentelyksi: ”Asiat 
ovat meille useimmiten 
yhteisiä emmekä mie-
ti hierarkkisuutta asioi-
ta hoidettaessa. Kantava 
voimamme on toimiva 
vuoropuhelu huumorilla 
höystettynä”. Haasteel-
liseksi kaksikko kokee 
asioiden moninaisuuden 
ja ajankäytön. Fokusta 
ei voi pitää vain yhdessä 
asiassa ja kiireelliset asiat 
saattavat ajaa pitkään val-
misteilla olevien asioiden 
edelle. Ajoittain on myös 
tehtävä valintaa, mihin 
aikaa käyttää. Työarki on 
ajoittain kiireistä, mutta 
Mika näkee asian valoisan 
puolen: ”Työn vaativuus 
ja vaihtelevuus on myön-
teinen tekijä, koska teh-
tävät ja asiat vaihtelevat. 
Juuri mikään tehtävä ei 
ole monotonista toistoa.” 

Hyvinvointi- ja sivis-
tysosaston toimikenttään 
kuuluu varhaiskasvatus, 
opetustoimi, kirjasto- ja 
kulttuuritoimi, vapaa-ai-
ka- ja nuorisotoimi, kan-
salaisopisto sekä joukko-
liikenne. Toimialoilla on 
toki osaavat esimiehet, 
jotka huolehtivat yksi-
köiden arjesta, mutta 
kokonaisuudesta ja ajan-
kohtaisista tilanteista vas-
tuuta kantaa Mika Tuija 
tukenaan. Asioita ei voida 
myöskään katsoa vain hy-

vinvointi- ja sivistysosas-
ton kannalta vaan moneen 
asiaan nivoutuu yhteistyö 
eri hallintokuntien kans-
sa. ”Esimerkiksi koulujen 
toiminnassa tärkeänä osa-
na ovat teknisen palvelut 
- huoltomiehet, laitos-
huolto ja ruokapalvelut” 
kertoo Tuija yhteistyöstä. 
Tuija kokee myös tärkeäk-
si toimistosihteereiden 
osastorajojen ylittävän 
yhteistyön ja toteaakin: 
”Toimimme kuntalaisten 
hyväksi, osastosta ja työ-
tehtävästä riippumatta”. 

Hyvin hoidetut perus-
palvelut lisäävät hyvin-
vointia, mutta Joutsan 
toimivat liikuntapaikat ja 
aktiivinen seuratoiminta 
tukee hyvinvointia enti-
sestään. Ahkerina liikun-
nan harrastajina nämä 
ovat Mikan ja Tuijan mie-
leen paitsi työn kautta 
myös vapaa-ajalla. Tuijan 
harrastuksiin ympärivuo-
den kuuluvat lenkkeily, 
pilates, kuntosali ja rat-
sastus. Kesäisin Tuijan 
voi nähdä kirkkovenesou-
dussa sekä pyöräilemässä. 
”Tänä kesänä tuli veres-
teltyä myös vanhoja ten-
nistaitoja”, Tuija kertoo. 
Talvisin hiihto kuuluu 
niin Tuijan kuin Mikankin 
harrastuksiin. Harrastuk-
senaan Mika valmentaa 
nuoria yleisurheilijoita, 
johtaa Joutsan Pommin 

yleisurheilujaostoa sekä 
on mukana järjestämässä 
ja selostamassa urheilu-
kisoja. Kuntosalia Mika 
käyttää ympärivuoden ja 
rentoutusta hän hakee ka-
lastuksesta. ”Vapaa-aikaa 
tulee vietettyä myös mö-
killä Konnevedellä, jonne 
nykyisin kyllä ehtii aika 
harvoin” Mika sanoo.

Hyvinvointi- ja sivis-
tysosaston arkea hallitsee 
suurimpana kokonaisuu-
tena opetustoimi, jossa 
Mikan aiempi tausta on 
ehdoton etu. Viime vuosi-
na varhaiskasvatus on saa-
nut ison huomion ensin 
viisivuotiaiden maksutto-
man päivähoitokokeilun 
myötä ja nyt kaksivuoti-
sen esiopetuksen myötä. 
Työarki koostuu myös eri-
laisista työryhmistä sekä 
hankkeiden johtamisesta 
ja raportoinnista, kuten 
tällä hetkellä esimerkik-
si hyvinvointityöryhmä, 
oppilashuollon ohjaus-
ryhmä, kansallispuiston 
kehittämistyö, Joutsa 
Liikkuu -hanke ja Harras-
tamisen Suomen mallin 
toteutus.  

Lautakunta työsken-
tely valmisteluineen ja 
päätöksenteon toteuttaji-
na lienee ulkopuolisille 
näkyvintä viranhaltijan 
ja toimistosihteerin työ-
tä. Hyvä valmistelu on 
kaksikon mielestä avain-

asemassa toimivaan pää-
töksentekoon. Niin edel-
linen kuin nykyinenkin 
lautakunta saavat kiitosta 
Mikalta ja Tuijalta – lauta-
kunnat ovat olleet keskus-
televia ja kiinnostuneita 
päätettävistä asioista. Jä-
senet selkeästi pyrkivät 
edistämään kunnan ja 
kuntalaisten hyvinvoin-
tia demokratian henges-
sä. Lautakunnan voikin 
sanoa olevan positiivinen 
– niin toimintatavoiltaan 
kuin päätettävien asioi-
denkin suhteen. Päätettä-
vät asiat ovat olleet melko 
selkeitä ja yhteinen toi-
mintamalli on ollut löy-
dettävissä.

Mutta mikä päätetty 
asia on Mikalle ja Tuijal-
le jäänyt parhaiten mie-
leen? Mika toteaa, että 
hänelle merkittävin ja 
tunteisiinkin mennyt oli 
Mieskonmäen koulun 
lakkauttamispäätös. Tui-
jalle parhaiten on jäänyt 
mieleen varsin tuore ta-
paus - nuorisokahvilan 
perustaminen Leivon-
mäelle: ”Siinä vain kaikki 
palat loksahtivat nopeasti 
kohdalleen” iloitsee Tuija 
aloitteesta liikkeelle läh-
tenyttä päätöstä ja toteu-
tusta.

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: KOTIALBUMIT

Mika Sirkka Tuija Salo



4  JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI • Nro 2 – Joulukuu 2021 Joulukuu 2021 – Nro 2 • JOUTSAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI  5 

Kunnan asioiden hoitaminen vaatii sujuvaa yhteistyötä
Kunnan asioiden hoitaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. Tärkeä yhteistyöpari on osastopäällikkö lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Kysyimmekin osastopäälliköiltä ja lautakuntien puheenjohtajilta heidän 
yhteistyöstään ja mihin asioihin alkaneella valtuustokaudelle keskitytään.

Hyvinvointi- ja  
sivistysosasto –  
hyvinvointia yhteistyöllä

TEKSTI: LIISA ALFTHAN. KUVAT: MIKA JA JUHA-MATTI: ILONA SAVITIE, MUUT KOTIALBUMIT

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjoh-
taja, syntyperäinen jousalainen SDP:n Leo Niini-
koski, on konkari puheenjohtajan pestissä. Hän 
on neljättä kautta puheenjohtajana lautakunnas-
sa. Kokemusta löytyy lisäksi valtuutetun, vara-
valtuutetun ja hallituksen jäsenyydestä. Myös 
maakunnallisia luottamustehtäviä on vuosien ai-
kana riittänyt mm. koulutuskuntayhtymässä.  
Leon tausta on vahvasti sivistyksen parissa. Hä-
neltä löytyy mm. ammatillinen opettajankoulu-
tus sekä kouluhallinnon tutkinto. Työhistoriaa 
löytyy teollisuudesta sähkö- ja automaatiotöistä, 
ammatillisesta opettajantyöstä sekä koulutus-
päällikön ja rehtorin hommista. Omien sanojen 
mukaan hän siirtyi pikkuhiljaa opettajantyöstä 
hallintobyrokratian puolelle.  

Leolla on kokemusta useammasta osastopäälli-
köstä ja vaikka virkamiehet ovat olleet erilaisia 
persoonia, on kaikkien kanssa ollut helppo tehdä 
yhteistyötä. Nykyisen hyvinvointi- ja sivistys-
johtaja Mika Sirkan ja puheenjohtajan yhteinen 
tausta opetuspuolelta on helpottanut yhteistyön 
tekemistä. Mika mukaan tutun puheenjohtajan 
johdolla on hyvä jatkaa alkaneelle valtuusto-
kaudelle. Leo kokee omassa tehtävässään eduksi 
oman kokemuksen virkamiespuolelta, joten tun-
tee asioiden käsittelyn myös siltä kantilta. 

Leo ehti toimia sivistyslautakunnan puheen-
johtajana kaksi kautta, jolloin asiat keskittyivät 
enemmän opetustoimeen ja varhaiskasvatukseen. 
Hyvinvointi lisättiin lautakunnan nimeen edelli-
sellä valtuustokaudella ja se on tuonut selvästi 
uusia asioita lautakunnan päätettäväksi. Hyvin-
vointi- ja sivistyslautakunta toimii asiantuntija-
lautakuntana, jonka vuoksi Leo ja Mika pitävät 
tärkeänä, että asiat ja käsitteet ovat etenkin esitte-
lijälle ja puheenjohtajalle tuttuja. Silloin osataan 
ja pystytään paremmin vastaamaan kysymyksiin. 
Leo ja Mika näkevät kokoustyöskentelyssä tär-
keänä avoimen keskustelun ja ilmapiirin, jossa 
jokainen jäsen rohkenee ja haluaa sanoa asiansa. 
Vaikka lautakunnassa on harvoin äänestetty, ei se 
tarkoita, etteikö asioista keskusteltaisi. Leon mie-
lestä hyvin valmistelluista esityksistä on helppo 
tehdä päätöksiä. Kokeneena luottamushenkilönä 
Leo toivoo, että kuntapäättäjät ymmärtävät ky-
seessä olevan yhteisten asioiden hoitaminen ja 
omat intressit tulee jättää sivuun. Leo pitää tär-
keänä päättäjien omaan aktiivisuutta tutustua 
päätettäviin asioihin. 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta koki lähes 
täydellisen muutokset alkaneelle valtuustokau-
delle, vanhasta lautakunnasta jäseninä on ainoas-
taan puheenjohtaja. Uudessa lautakunnassa on 
kuitenkin hyvässä suhteessa täysin ensikertalai-
sia ja kokeneita kuntapäättäjiä. Uusi lautakunta 
tuntuukin niin Mikasta kuin Leosta varsin hyvä-
henkiseltä. 

Tulevan valtuustokauden yhtenä keskeisenä 
asiana Mika ja Leo näkevät varhaiskasvatuksen 

resurssit - tilaratkaisut ja henkilöstökysymykset. 
Vaihtelut lapsimäärissä ja varhaiskasvatuksen 
jakautuminen pieniin yksiköihin aiheuttaa tällä 
hetkellä suurta työtä varhaiskasvatuksessa. Uusi 
oppivelvollisuuslaki lisää paineita lukion kehit-
tämiseen ja haluun säilyttää lukio Joutsassa. Yh-
teistyö muiden toisen asteen oppilaitosten kans-
sa tulee kasvamaan. Mika nostaa esille tarpeen 
lisääntyvään nuorisotyöhön. Hyvinvointialueen 
käynnistyminen heijastuu vahvasti myös hyvin-
voinnin ja sivistyksen työhön.   

Leo ja Mika ovat ylpeitä kotikunnan palveluis-
ta. Leo pitää Kinoa yhtenä ehdottomana Jout-
san valttina, samoin runsasta kulttuuripuolen 
tarjontaa. Mika huomauttaa omatoimikirjaston 
monipuolistaneen kirjaston käyttöä. Kaksikko 
toteaakin, että on hyvä nähdä kotikunnan monet 
hyvät puolet eikä aina vain valittaa puutteista. Ja 
Joutsan mahtavat hiihtoladut saavat ehdotonta 
hehkutusta hiihtoa kansan lajina pitävältä kaksi-
kolta. 

Tekninen osasto –  
insinöörit  
yhteistyössä 

Perusturvaosasto –  
kohti  
hyvinvointialuetta

Perusturvalautakunnan puheenjohtajana toista 
kautta toimiva keskustan Sari Hovila kokee pe-
rusturvan sydämensä asiaksi. Hänellä on vankka 
koulutus ja kokemus terveydenhuollon parista. 
Työkokemusta on kertynyt teho-osastolta rei-
lusti yli 10 vuotta ennen opettajanpätevyyden 
hankkimista ja siirtymistään koulutusyksikköön. 
Opettajakokemusta löytyy ammattikorkeakoulus-
takin, mutta sairaalan sisäinen kehittäminen on 
kuitenkin Sarin ykkösjuttu. Tällä hetkellä hän 
toimii laiteturvallisuuskoordinaattorina, johon 
kouluttaminen kuuluu läheisesti. 

Luottamushenkilötyöstä Sarilla on vahvaa ko-
kemusta paitsi kuntapuolelta myös vapaaehtois-
toiminnasta. Kesällä hänet valittiin Keski-Suo-
men pelastuslaitoksen puheenjohtajaksi, hän on 
SPR Jyväskylän osaston puheenjohtaja ja Keskus-
ta Joutsan kuntayhdistyksen puheenjohtaja. 

Yhteneväisyydet luonteissa ja ammattitaus-
toissa on tehnyt lautakunnan puheenjohtajan ja 
perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäisen yhteis-
työstä alusta alkaen helppoa. Anna-Maijallakin 
on vahva tausta terveydenhuollon parista. Hal-
linnollisissa töissä hän on ollut vuodesta 2008 
alkaen. Puheenjohtajan ja perusturvajohtajan 
ymmärrys perusturvan prosesseista ja verkos-
toituminen edesauttavat yhteistyötä entisestään. 
Anna-Maija pitää siitä, että lautakunnan puheen-
johtajaa on helppo lähestyä ja pitää Saria hyvänä 
tukena omalle työlleen.  

Perusturvajohtajan näkökulmasta lautakunta-
työskentelyssä tärkeätä on se, että jäsenet tutus-
tuvat käsiteltäviin asioihin. Anna-Maija ottaa 
mielellään lautakunnan jäseniltä kysymyksiä 
ennakkoon, jos kokousasioihin liittyen tulee sel-
vittää jotain. Kokouksissa on esimiehiä mukana 
esittelemässä asioita, jotta päättäjät saavat var-
masti parhaan mahdollisen tiedon päätöksente-
koa tukemaan. Sari pitää tärkeänä, että lautakun-
nan jäsenillä on varmasti kirkas kuva siitä, mitä 
ollaan päättämässä. Perusturvassa päätettävät 
asiat eivät aina ole helppoja ja itsestään selviä. 
Sari rohkaiseekin lautakunnan jäseniä kysymään 
ja keskustelemaan. Nykyistä lautakuntaa Sari ja 
Anna-Maija kehuvatkin mukavan keskustelevak-
si. 

Hyvinvointialueelle siirtyminen on perustur-
van isoin asia alkaneella valtuustokaudella. Sari 
ja Anna-Maija pitävät kuitenkin fokusta Joutsan 
asioissa. Anna-Maija muistuttaa mm. ikäihmis-
ten palvelukartan tärkeydestä. Sari pitää mer-
kittävänä, että hyvinvointialueella huomioidaan 
reuna-alueiden hyviä toimintamalleja. Sekä Sari 
että Anna-Maija näkevät hyvinvointialueelle siir-
tymisen ennen kaikkea mahdollisuutena, vaikka 
jotkut tutut prosessit saattavatkin Joutsasta ka-
dota. Anna-Maija on mukana hyvinvointialueen 
valmistelevissa työryhmissä, joissa tuo selkeästi 
kunnan ja henkilöstön näkemyksiä esille. Jout-
sassa on rohkeasti panostettu sote-puolen tiloi-

hin ja saatu erittäin toimivia asiakaslähtöisiä 
prosesseja, jotka ovat kunnan valtti tulevalla hy-
vinvointialueella. 

Sari Hovila

Anna-Maija Kääriäinen

Leo Niinikoski

Mika Sirkka

Teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 
2021-25 nousi nuori kokoomuslainen Ilari Suu-
ronen. Ilari on ensikertalainen luottamustehtä-
vissä, mutta hänen taustansa, osaaminen ja kiin-
nostus kompensoivat puuttuvan kokemuksen. 

Monipuolisesti liikuntaa harrastava Ilari on 
koulutukseltaan koneensuunnittelun insinööri 
ja työskentelee paikallisessa yrityksessä kone-
suunnittelun parissa. Joustava työaika mahdol-
listaa luottamustehtävien hoitamisen, vaikka 
yksi suurimmista yllätyksistä on tullut ajankäy-
töstä. Työryhmiä, kokouksia ja tilaisuuksia olisi 
enemmän kuin ehtii osallistumaan. Ilari toteaa, 
että luottamustehtävän hoitamisessa hän tarvit-
see samoja taitoja kuin työssään – tarkkuutta ja 
keskittymistä. Luottamustehtävän vastapainona 
Ilari pitää kiinni aktiivisesta elämäntavastaan ja 
on vapaa-ajalla mukana mm. valmentamassa pai-
kallisia junioreita salibandyssa. 

Työkokemusta Ilarilta löytyy jopa Saksan Düs-
seldorfista, jossa hän työskentelisi nelisen vuotta 
Mersun tehtaalla suunnitteluinsinöörinä. Jout-
saan paluumuuton jälkeen muutamia vuosia 
sitten Ilari koki tärkeäksi lähteä mukaan vaikut-
tamaan kotikunnan asioihin. Hän kokee vahvuu-
tensa olevan juuri teknisellä osastolla. Puheen-
johtajan paikkaa hän ei osannut havitella, mutta 
otti sen mielellään vastaan. Ilari on jo muutaman 
kokouksen perusteella huomannut oppineensa 
paljon puheenjohtajan tehtävässä, vaikka opitta-
vaakin on vielä. Kunnan henkilöstöltä Ilari ker-
too saaneensa tarvitsemansa tuen.    

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki on tyy-
tyväinen lautakunnan uuteen puheenjohtajaan. 
Yhteistyö on saatu hyvin käyntiin ja puheenjoh-
tajan kiinnostus päätettäviin asioihin on positii-
vista. Ja kuten molemmat toteavat – insinöörit 
kyllä tulevat keskenään toimeen. 

Lautakuntatyöskentelyssä Ilarin mielestä en-
siarvoisen tärkeätä on hyvin valmistellut asiat. 
Juha-Matti kertoo asiavalmistelun vaativan pe-
rusteellisen selvityksen ja loppuun asti perustel-
lun päätösehdotuksen. Päätettävä asia tulee olla 
riittävän hyvin avattu ja yksiselitteisesti esitetty. 
Asian on oltava esittelijälle selkeä, jotta pystyy 
kokouksessa suullisesti tukemaan esitystä. Ilari 
toteaa teknisen lautakunnan asioiden olleen hy-
vin valmisteltuja. Nykyisen lautakunnan jäsenet 
ovat Ilarin ja Juha-Matin mielestä mukavan kes-
kustelevia ja tulevat hyvin toimeen keskenään. 
Lautakunnan jäsenistä noin puolet on ensikerta-
laisia, joten keskustelun uskotaan vielä lisäänty-
vän.  

Teknisen osaston valtuustokauden tavoitteet 
tulevat kuntastrategiasta. Isoimmat rakennus-
hankkeet työllistävät lautakuntaakin valmiste-
levana toimielimenä. Kuntastrategian mukaan 
keskeisiä asioita ovat kiinteistöveroselvityksen 
avulla saatu ajantasainen kiinteistörekisteri, tar-
koituksen mukainen kiinteistökanta sekä kuntaa 

kehittävä kaavoitus. Myös tukipalveluselvitykset 
ovat tapetilla meneillään olevalla valtuustokau-
della. 

Sekä Ilari että Juha-Matti näkevät sähköisen 
työympäristön kehittymisen kokouskäytännöissä 
olevan ainoa oikea tie. Se helpottaa osallistumis-
ta ja vaikuttamista, vaikka saattaakin alkuvai-
heessa olla kankeata opettelun vuoksi. 

Ilarin terveiset kuntalaisille:
”Olkaa kiinnostuneita kun-
nan asioista ja ottakaa 
kantaa, lähtekää rohkeasti 
mukaan päätöksentekoon. 
Kanavia varmasti on ny-
kyään riittävästi.”

Sarin terveiset kuntalaisille: 
”Viettäkää hyvää ja tur-
vallista arkea. Uskaltakaa 
pyytää apua matalankyn-
nyksen periaatteella tilan-
teessa kuin tilanteessa.”

Leon terveiset kuntalaisille:
”Käyttäkää kunnan hyviä ja 
monipuolisia palveluita. Meil-
lä on kunnan kokoon nähden 
erinomaiset palvelut.”

Juha-Matti Näykki

Ilari Suuronen
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Joutsan kunnalta uusi 500 
euron kannustin aloittaville  
päätoimisille yrittäjille
Joutsan kunta on ottanut käyttöön Uusi yrittäjä Jout-
saisasti -kannustimen, jolla edistetään uuden päätoi-
misen yritystoiminnan kehittymistä Joutsaan. Kannus-
timen arvo on 500 euroa alv 0 % ja tuki on tarkoitettu 
ensimmäistä kertaa päätoimisesti toimiville yrittäjille. 
Käyttökohteeksi suositellaan yritystoiminnan alkuvai-
heessa tarvittavia yrittäjän oman ydinosaamisalueen ul-
kopuolisia asiantuntijapalveluita.

Hakuehdot täyttävät, 1.1.2021 lähtien perustetut, uu-
det yritykset voivat hakea kannustinta takautuvasti sen 
voimaantulon jälkeen. Myös hakuehdot täyttävä aiem-
min sivutoimiseksi perustettu yritys, jonka toiminta 
muuttuu yrittäjällä päätoimiseksi tuen voimassaolokau-
della 2021–2025, voi hakea kannustinta. Kannustin voi 
olla mahdollinen uudelle päätoimiselle yrittäjälle myös 
yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen, vaikka 
kyseessä olisi jo aiemmin perustettu yritys. Myönteisen 
tukipäätöksen saanut yritys voi hakea 500 euron kan-
nustinta uudelleen, kun yrityksen toiminta on jatkunut 
Joutsassa 2 vuotta ja toiminta on edelleen päätoimista.

Myönteinen tukipäätös edellyttää, että yritystoimintaa 
harjoitetaan Joutsasta käsin ja y-tunnuksen kotipaikka 
on Joutsa. Suositus on, että maksuttomat Keski-Suomen 
Yritysidean neuvontapalvelut on hyödynnetty liiketoi-
mintasuunnitelman valmistelussa ja liiketoimintasuun-
nitelma esitetään hakemuksen liitteenä. Uusi yrittäjä 
Joutsaisasti -kannustin ei estä TE-palveluiden starttira-
han hakemista eikä myönteinen starttirahapäätös estä 
kannustimen hakemista. Tarkemmat hakuehdot ja lisä-
tiedot löytyvät kunnan elinkeinotoimen internet-sivulta.  

PETRI KAITAMÄKI

Osallistavan budjetoinnin 
ehdokkaat äänestykseen

Talousarvio vuodelle 2022
Maailmassa on eletty tämä ja viime vuosi koronapande-
mian kourissa. Se on vaikuttanut kaikkien elämään ja 
näin myös kuntien talouteen ja toimintaan. Koronan ai-
heuttamasta kuopasta kunta selvisi valtion ylimääräisen 
rahoituksen turvin. Pudotuskin oli odotettua matalampi 
ja talouden toipuminen on ollut ennakoitua nopeampaa. 
Pandemia peitti alleen joksikin aikaa kuntatalouden to-
dellisen ongelman, rahoituksen riittämättömyyden ny-
kyisten palvelujen ylläpitoon.

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu nykyisten pal-
velujen pohjalta ja sen pohjaksi on otettu vuoden 2021 
alkuperäinen talousarvio, johon on tehty palkkojen taso-
korotukset sekä toiminnan edellyttämät määrärahamuu-
tokset osastopäällikköjen esitysten mukaisesti. Vuosi 
2022 on kunnan viimeinen vuosi nykyisellä menora-
kenteella. 1.1.2023 aloittaville hyvinvointialueille siir-
tyy merkittävä osa kuntien menoista ja tuloista. Joutsan 
kunnasta alueelle siirtyy enemmän menoja, kuin mitä 
meidän rahoituksestamme leikataan. Em. rakenne tuo 
meille valtionosuuksien leikkauksen muutosrajoittimen 
ja siirtymätasauksen muodossa. Soten ensimmäisenä 
vuonna 2023 leikkaus on 1 337 000 euroa. Viiden vuo-
den siirtymäkauden jälkeen leikkaus on edelleen yli 1 
M€, joka jää tämän hetken tiedolla pysyväksi. Valtionva-
rainministeriön painelaskelmaennusteen mukaan kun-
nan vuosikate vuonna 2025 on enää 319 000 euroa ja 
tilikauden tulos alijäämäinen 1 335 000 euroa.

Valtioille ja EU:lle lainamäärä ei ole ongelma, koska 
ne pystyvät laskemaan liikkeelle velkatodistuksia ja pai-
namaa lisää rahaa. Yksityisillä kansalaisilla, yrityksillä 
ja kunnilla ei em. keinoja ole. Siksi kuntien tulee olla 
tarkka lainanotossa eikä alhaisten korkojen saa antaa 
harhauttaa investointeja suunnitellessa. Syömävelan 
ottoa tulee viimeiseen asti pyrkiä välttämään. Joutsan 
kunnalla on tällä hetkellä lainaa n. 16 000 000 euroa ja 
vuosien 2022-24 nettoinvestoinnit ovat 7,7 M€. Kunnan 
kohtalon kysymys on, miten tullaan selviämään pienen-
tyneellä vuosikatteella lainojen lyhennyksistä ja tulevis-
ta investoinneista.

Talousarvio näyttää ensi vuodelle noin 850 000 euroa 
vuosikatetta. Poistojen jälkeen tilikauden tulos painuu 
pakkaselle n. 500 000 euron verran. Vaikka elämme epä-
varmuuden aikaa kuntatalouden suhteen, olemme pyr-
kineet edelleen edistämään kuntalaisten mahdollisuutta 
vaikuttaa kuntatalouteen. Osallistavaa budjetointia jat-
ketaan myös ensi vuona.

PEKKA TAKALA

Äänestykseen valitut ehdotukset

1. Joutsan ulkokuntosalin laajentaminen uusilla laitteilla
2. Joutsan Keskuspuiston ja Perhepuisto Käkikummun 

viihtyisyyden lisääminen ja varustelun parantaminen
3. Ilmoitustaulut Joutsan kauppakeskusten läheisyyteen ja 

Leivonportin piha-alueelle
4. Rautamäen uimarannan kunnostus
5. Joutsan venelaiturialueen lähellä olevan puistoalueen 

viihtyvyyden lisääminen

Äänestä suosikkiasi 6.1.2022 mennessä kunnan verkkosi-
vulla www.joutsa.fi 

Joutsan kunta käynnisti vii-
me vuonna osallistavan bud-
jetoinnin, jossa kuntalaiset 
saavat ehdottaa hyvinvoin-
tia parantavia, pienimuo-
toisia investointeja kunnan 
toteutettavaksi. Testament-
tivaroja on käytössä 20 000 
euroa ja ensimmäisen kisan 
voittajia olivat Rautamäes-
sä sijaitsevan Myllypuiston 
kunnostus ja Leivonmäen 
ulkokuntosalin rakentami-
nen. Myllypuisto onkin saa-
nut uuden ilmeen ja Leivon-
mäellä Päiväkoti Keltasirkun 
ja Kurkiauran koulun välit-
tömään läheisyyteen valmis-
tunut ulkokuntosali on saatu 
käyttöön marraskuussa lai-
tetoimitusten viivästyksistä 
huolimatta.

Tänä vuonna ehdotuksia 
tuli tuplasti viime vuoteen 
verrattuna. Ylivoimaisesti 
eniten toiveet kohdistuivat 
kuntakeskuksen viihtyvyy-

den, siisteyden ja toimin-
nallisuuden lisäämiseen. 
Lähiympäristön viihtyvyys 
on merkittävä hyvinvointi-
tekijänä. 

Kunnanhallituksen ohjeis-
tuksen mukaisesti työryhmä 
valitsi äänestykseen viisi 
ehdokasta, joita voi käydä 
äänestämässä kunnan verk-
kosivuilla. Äänestykseen 

valikoituneiden ehdotusten 
lisäksi moni toive toteutuu 
kunnan perustoimintojen ja 
budjetoinnin kautta toteutet-
tuna.

TEKSTI: LEA-ELINA NIKKILÄ, 
TYÖRYHMÄN PJ.

KUVAT: PETRI LAITINEN JA
RISTO PURA

Leivonmäen ulkokuntosali
Myllypuisto

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys  
yhtenäiskoulun painopisteinä

Nepsy-ohjaaja 
Maarit Meinander
• sairaanhoitaja (YAMK), ratkaisukes-

keinen neuropsykiatrinen adhd val-
mentaja, positiivisen pedagogiikan 
ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen 
opettaja

• aloittanut Nepsy-ohjaajana syksyllä 
2021 

• toimii koulussa erityistä tukea tarvit-
sevien lasten ja nuorten kanssa

• ratkaisumalleja mm. haastavaan käy-
tökseen, koulunkäynnin pulmiin ja 
motivaatio-ongelmiin

• mukana järjestämässä oppilaille tun-
netaito- ja kaveritaitoryhmiä sekä van-
hemmuutta tukevia teemailtoja

• mukana hyvinvoinnin edistävien toi-
mintamallien suunnittelussa

• tukee oppilaita ja henkilökuntaa hy-
vinvoinnissa ja työssä jaksamisessa

• antaa vertaistukea ja näkökulmia kou-
lun henkilökunnalle kasvatusasioissa

• tarjoaa kasvatuksellista keskustelua ja 
ohjausta oppilaille

Kasvatusohjaaja 
Sanna Långström
• kasvatustieteiden maisteri, hyvin-

vointiosaaja, positiivisen pedagogii-
kan ja laaja-alaisten hyvinvointitaito-
jen opettaja (valmistuu 4/2022)

• aloittanut kasvatusohjaajana syksyllä 
2021

• tukee koulun hyvinvoinnin kehittä-
mistä

• toimintamallien suunnittelu ja hyvin-
voinnin edistäminen yhdessä koko 
työyhteisön kanssa

• oppilaiden ja henkilökunnan hyvin-
voinnin ja työssäjaksamisen tukena

• antaa vertaistukea ja näkökulmia kou-
lun henkilökunnalle kasvatusasioissa

• kiusaamistapausten selvitteleminen 
kiusaamiseen puuttumisen mallin 
mukaisesti ja kiusaamistapausten jäl-
kiseuranta

• yhteistyö kotien kanssa

Oppilaskunta, puheenjohtaja 
Kaapo Muttilainen (9B)
• Oppilaskunnan hallituksen puheen-

johtajana syksystä 2021 alkaen
• Oppilaskunnan tavoitteena on kannus-

taa oppilaita vaikuttamaan kouluyhtei-
sön asioihin

• Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppi-
laskuntaan

• Hallitukseen valitaan yksi edustaja kai-
kilta luokilta 3.-9.

• Edustajan tehtävä on viedä viestiä luo-
kan oppilailta oppilaskuntaan ja viestiä 
kokouksesta takaisin luokan oppilaille

• Hallitus kokoontuu noin kerran kuu-
kaudessa 

• Hallitus valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan oppilaskunnalle 

• Hallituksen kokouksissa on mukana 
kaksi opettajaa

Ainakin kaksi seuraavaa luku-
vuotta Joutsan yhtenäiskoulun 
painopisteinä ovat hyvinvointi 
ja yhteisöllisyys. Edellisen lu-
kuvuoden painopiste oli perus-
taidot eli lukeminen, kirjoitta-
minen ja matematiikka. Mutta 
mistä nämä painopistealueet 
tulevat ja miten ne näkyvät kou-
lun arjessa? Siihen vastaamassa 
ovat yhtenäiskoulun Nepsy-oh-
jaaja Maarit Meinander, kasva-
tusohjaaja Sanna Långström ja 
oppilaskunnan puheenjohtaja 
Kaapo Muttilainen. 

Lukuvuosiksi suunnitellut 
painopisteet syntyvät tarpees-
ta. Koronan vaikutusten myötä 
niin oppilaiden kuin opetta-
jienkin puolelta nousi vahvasti 
esille hyvinvointi. ”Lisäänty-
neen pahoinvoinnin vastavoi-
maksi nostettiin hyvinvointi” 
toteaa Maarit. Koulussa oppi-
laiden pahoinvointi voi näkyä 
esimerkiksi levottomuutena, 
oppimisvaikeuksien kasvuna, 
poissaolojen lisääntymisenä 
ja haluttomuutena koulutyö-
hön. Vanhempaintoimikunnan 
suunnalta korostettiin yhtei-
söllisyyttä, jonka todettiin ni-
voutuvan hyvin yhteen hyvin-
voinnin kanssa. Hyvinvoinnin 

ja yhteisöllisyyden lisääminen 
on koko kouluyhteisön yhtei-
nen työ, joka ei muutamassa 
vuodessa valmistu. Hyvinvoin-
nin lisääminen on jatkuvaa op-
pimista ja hyvinvointitaitojen 
harjoittelua, joita korostetusti 
opetellaan parin seuraavan lu-
kuvuoden aikana. 

Oppilaskunnan puheenjoh-
tajana toimii tänä lukuvuon-
na yhdeksättä luokkaa käyvä 
Kaapo Muttilainen. Kaapolla 
on kokemusta oppilaskunnan 
hallituksesta jo alaluokilta ja 
hän itse näkeekin sen syyksi 
valinnalleen puheenjohtajak-
si. Kaapo kertoo hallitustyös-
kentelyn yhdeksi eduksi sen, 
että pääsee tunneilta pois. Heti 
perään hän kuitenkin toteaa: 
”Oppilaskunnan hallituksessa 
työskentely kehittää sosiaali-
sia taitoja ja tiimityötaitoja. Ja 
onhan siitä varmasti etua, jos 
isompana lähtee mukaan vaik-
ka politiikkaan”. 

Syksyn aikana oppilaskunnan 
hallituksessa on mm. pohdittu 
kuinka koulun viihtyvyyden 
parantamista luomalla oppi-
misympäristöstä kaikille mu-
kava ja hyvinvointia edistävä. 
Hyvinvointiviikon Vaikuttaja 

-päivässä kerättiin yläkoululai-
silta ideoita kouluviihtyvyyden 
lisäämiseen. Kaapo kertoo, että 
joskus älyttömältäkin kuulos-
tanut idea voikin osoittautua 
toimivaksi: ”Muutama vuosi 
sitten pienet koululaiset toi-
voivat koulun pihaan hiekkaa, 
jota saisivat kaivaa. Aluksi 
ideaa hämmästeltiin, mutta 
onneksi se toteutettiin, koska 
hiekan kaivaminen on yllättä-
vän suosittua”. Syksyn osalta 
Kaapo iloitsee siitä, että koro-
nan vuoksi poistetut välipalat 
palasivat koululle marraskuun 
alusta: ”Koulupäivät ovat pitkiä 
ja koululounaalla ei jaksa koko 
päivää. Hienoa, kun on taas vä-
lipala tarjolla, se vaikuttaa eh-
dottomasti hyvinvointiin”.

Maarit on aloittanut Nep-
sy-ohjaajana lukuvuoden alus-
ta Sitouttava kouluyhteistyö 
–hankkeen kautta. Myös San-
nan tehtävä kasvatusohjaajana 
on alkanut syksyllä 2021. Mo-
lempien työkenttänä on koko 
yhtenäiskoulu. Nepsy-ohjaaja ja 
kasvatusohjaaja tekevät läheistä 
yhteistyötä ja hoitavat osin sa-
moja asioita. Suurimpana ero-
na on, että Maarit työskentelee 
tiiviimmin neuropsykologisia 

haasteita omaavien oppilaiden 
kanssa ja Sanna taas hoitaa mm. 
kiusaamistapauksia. 

Sanna ja Maarit ovat rooleis-
saan niin oppilaiden, opettajien 
kuin huoltajienkin käytettävis-
sä. Oppilaat ovat näin saaneet 
kaksi uutta henkilöä, joiden 
puoleen kääntyä pulmatilan-
teissa. Opettajilta on tullut kii-
tosta siitä, että haastavien tapa-
usten käsittelyyn on taho, jonka 
kanssa sen voi jakaa arkikiireen 
keskellä. Myös vanhemmilta 
on syksyn aikana tullut paljon 
myönteistä palautetta ja kaksi-
kon osallistuminen yläkoulu-
laisten vanhempainiltoihin on 
otettu ilolla vastaan. 

Tärkeä rooli hyvinvoinnin ja 
yhteisöllisyyden kehittämises-
sä on koulun ja kodin välisellä 
yhteistyöllä. ”Vanhempaintoi-
mikunta on juuri hankkinut 
koululle opetustyön tueksi kir-
japaketin, joka sisältää paljon 
tietoa ja harjoitteita hyvinvoin-
titeemaan” kiittelee Sanna. Pa-
ketti sisältää hyvinvointikortit, 
jotka ovat jo päässeet käyttöön 
useilla luokka-asteilla. 

Sanna ja Maarit ovat vahvas-
ti sitä mieltä, että pelkkä puhe 
hyvinvoinnista ei riitä vaan he 

visualisoivat, kuinka tulevai-
suudessa hyvinvointi on oma 
oppiaineensa. Hyvinvointi pi-
tää saada juurrutettu niin kou-
luarkeen kuin jokaisen omaan-
kin arkeen. Maaritin mukaan 
yhtenä avaintekijänä tässä on 
opetella läsnäolon ja rauhoittu-
misen taitoa: ”Kiire ja levotto-
muus on nykyään niin yleistä, 
että ei muisteta pysähtyä rau-
hoittumaan. Se vaatii opettelua 
itse kultakin”.  

Työntäyteisen syksyn myötä 
Sanna ja Maarit toivovat löytä-
vänsä jatkossa enemmän aikaa 
ennaltaehkäisevään työhön ja 
oppilaiden huoltajien kohtaa-
miseen. Syksy on ollut antoisa 
ja uudet työnkuvat Maaritille 
ja Sannalle mieluisat. Hektisen 
arjen keskelle he lähettävät vin-
kin meille jokaiselle: ”Huomat-
kaa hyvä lähellänne ja pysähty-
kää pieniin hetkiin”. 

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: KAAPO MUTTILAI-

NEN: LIISA ALFTHAN. SAN-
NA LÅNGSTRÖM JA MAARIT 
MEINANDER: KOTIALBUMIT

Kunnan virastotalo avoinna 
(ovikelloa soittamalla)

Arkisin klo 9-11 ja 12-15
Suosittelemalla asiointia ajanvarauksella

Puhelinvaihde puh. 0400 454 044
Arkisin klo 8-11 ja 12-15

Päivystävä huoltomies 24 h
puh. 040 740 3354

Sosiaalitoimen päivystys 
arkisin klo 8-16

Puh. 040 190 3295
www.joutsa.fi

https://www.facebook.com/joutsankunta
https://www.instagram.com/joutsan_kunta/
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Tiera Vesseli palvelukokonaisuus  
tulossa käyttöön varhaiskasvatukseen 

Joutsan varhaiskasvatus siirtyy sähköiseen palve-
lujärjestelmään vuoden 2022 alussa, koska aiempi 
palvelukokonaisuus on tullut tiensä päähän. Uuden 
järjestelmän nimi on Tiera Vesseli. Ohjelman käyn-
nistämiseen liittyvät koulutukset ovat alkaneet mar-
raskuussa. Niihin ovat osallistuneet projektipäällik-
kö Jarkko Puhakka sekä pääkäyttäjät Annikki Lehto, 
Heidi Juutilainen sekä Maarit Kämppilä.  Koko hen-
kilökunta koulutetaan tammikuun lopulla. Huoltajia 
opastetaan ohjelman käyttöön helmikuussa, jolloin 
ohjelma otetaan käyttöön kokonaisuudessaan. Huolta-
jat voivat jatkossa tehdä varhaiskasvatukseen liittyvät 
asiat sähköisessä muodossa mm. hakemukset, hoito-
aikavaraukset, tulotiedot, muutokset, läsnä- ja pois-
saolotiedot. Lapsen päivittäinen varhaiskasvatuksen 
tulo- ja lähtöaika kirjautuu järjestelmään varhaiskas-
vatuksessa olevan mobiililaitteen (puhelimen) kautta 
elektronisen tunnisteen eli tägin avulla. Vanhemmat 
voivat ohjelman avulla seurata kuukausittaista hoi-
totuntikertymää. Tiedonkulku varhaiskasvatuksen 
ja kodin välillä helpottuu.  Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmat tehdään jatkossa Vesselin järjestelmään.

ANNIKKI LEHTO
VARHAISKASVATUKSEN ESIMIES

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 

RRaauuhhaalllliissttaa  
jjoouulluunnaaiikkaaaa  

jjaa  oonnnneeaa  
vvuuooddeellllee  

22002222!!
JJoouulluukkoorrtttteeiihhiinn  
vvaarraattuutt  rraahhaatt  
kkääyyttäämmmmee  vväähhäävvaarraaiisstteenn  
jjoouuttssaallaaiippeerrhheeiiddeenn hhyyvvääkkssii..  

Joutsan kunta valittiin kuluvan 
vuoden tammikuussa yhdeksi 
kaksivuotisen esiopetuksen ko-
keilukunnista. Kaiken kaikkiaan 
kokeiluun osallistuvia kuntia on 
yhteensä 105. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö toteuttaa kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeilun 
elokuun 2021 alusta toukokuun 
2024 loppuun. Joutsassa kokei-
lutoimipaikaksi kaudelle 2021–
2022 on valittu Koivukummun 
päiväkoti. Esiopetuskokeilun 
järjestäminen nopealla aikatau-
lulla vaati erityisjärjestelyjä. 
Esiopetuksen kokeilun toteutta-
misesta Koivukummussa vastaa-
vat varhaiskasvatuksen opettaja 
Tiina Ojala ja varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitaja Heli Paalanen. 
Kokeiluun osallistuvia lapsia on 
13. Yhteistyötä tehdään päiväko-
ti Esikoiden eskarilaisten kanssa 
sekä Heinolan kaupungin päivä-
kodin kanssa, joka myös osallis-
tuu kokeiluun.

Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilun tarkoituksena on vah-
vistaa koulutuksellista tasa-ar-
voa, kehittää esiopetuksen laatua 
ja vaikuttavuutta, selvittää var-
haiskasvatuksen sekä esi- ja al-
kuopetuksen välisiä jatkumoita, 
perheiden palveluvalintoja sekä 
saada tietoa kaksivuotisen esi-
opetuksen vaikutuksista lasten 
kehitys- ja oppimisedellytyksiin, 
sosiaalisiin taitoihin ja terveen 
itsetunnon muodostumiseen.

Viisivuotiaat ovat lähteneet 
innokkaasti eskaritaipaleelle. 
Lähdimme tutustumaan toisiim-
me yhteisleikeillä. Ryhmässä 
käyttäytymisen sääntöjä harjoit-
telemme seinällä olevien kuvien 
avulla, koska ne pysyvät parem-
min mielessä ja niihin on help-
po palata. Päivittäin katsomme 
lasten kalenterista viikonpäivän 
ja sään. Jokainen saa vuorollaan 
toimia päivän säätieteilijänä.

Lasten suosikki leikkejä ovat 
olleet mm. majan rakentami-

nen, merirosvo-, vauvan hoito- 
ja eläinroolileikit. Lego raken-
nuksia on jatkettu peräkkäisinä 
päivinä ja upeita luomuksia on 
syntynyt. Leikin ohella on har-
joiteltu tärkeitä taitoja kuten 
kaverin hyvää kohtelua, ristirii-
tatilanteiden selvittelyä, vuorot-
telua ja pettymystenkin sietoa.

Äidinkielen taidoissa lapset 
ovat harjoitelleet nimensä kirjai-
mia eri keinoin: luonnon mate-
riaaleista askartelemalla, kirjain 
autoilla huristelemalla, pallome-
restä muovikirjaimia etsimällä 
ja perinteisesti kirjoittamalla, 
jolloin myös kynäotetta on har-
joiteltu. He myös söivät suolati-
kuista ja lakritsi nauhoista teke-
mänsä kirjaimet. Osa on alkanut 
kiinnostua sanan alkuäänteestä.

Matemaattisia taitoja on har-
joiteltu myös toiminnallisesti 
esim. lasten laulun tahdin osia 
laskettiin ja soitettiin eri kehon 
osiin syömäpuikoilla. Purkkien 
tilavuuksia vertailimme mittaa-
malla vettä niihin. Puolukkaret-
ken sadosta leivoimme piirakan 
kuvitettua lasten reseptiä seura-
ten.

Vierailimme taidelaitos Hai-
hatuksessa ” Hiekkalaatikko ” 
teatteri esityksessä ja ulko- tai-
denäyttelyssä, mikä inspiroi 
pikku taiteilijoita oman ”Hai-
hatus” taideteoksen valmista-
miseen useamman päivän ajan. 
Tärkeintä oli luova matka suun-
nittelun ja rakentamisen kautta 
valmiisiin tuotoksiin. Teoksista 
tuli aivan upeita. Osallistumme 
myös Joutsan liikuntaneuvoja 
Sanni Nybergin liikuntahetkiin 
pienryhmänä. Ryhmässämme on 
toiminnassa mukana viikoittain 
varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja Pauliina Kantele, joka kon-
sultoi henkilökuntaa tarvittaessa 
lapsen kehityksen tukemiseksi.

Pienet ”tieteelliset ” tutkimuk-
set kiinnostavat lapsia. Musta-
pippurijauhe vedessä esitti bak-

teereita, jotka lähtivät pois, kun 
lisättiin saippuaa. Toisessa ko-
keessa ilon kiljahdukset täyttivät 
huoneen lapsen keksiessä, että 
hiustenkuivaajan ilmavirta saa 
pingispallon pysymään ilmassa.

Kaikissa 105:ssä esiopetus-
kokeilu kunnassa sekä verrokki 
kunnissa, missä ei ole kokeilua, 
testattiin lapsen taitojen lähtöta-
so äidinkielen ja matematiikan 
alueella. Lapsi sai tehdä tabletil-
la tehtäviä kahdestaan varhais-
kasvatuksen opettaja Tiina Oja-
lan tai Pauliinan kanssa. Lapset 
pitivät tabletilla työskentelystä 
kahdestaan aikuisen kanssa. 
Tehtävissä kyseltiin sanoja, alku 
äänteitä ja kirjaimia. Oli myös 
määrän vertailua, laskemista ja 
muodon hahmottamista. Lisäk-
si lapsi itse arvioi toimintaansa 
itsetunnon osiossa. Tutkimuk-
sessa selvitetään pidemmän esi-
opetuksen vaikutuksia lapsen 
oppimisvalmiuksien kehittymi-
seen. Samankaltainen tutkimus 
tehdään kolmena peräkkäisenä 
syksynä. 

Lapsen kanssa tehdään vie-
lä Kehuarvio. Siinä katsotaan 
mm. lapsen hahmottamista, 
muotojen jäljentämistä, käsittei-
den ymmärtämistä, luokittelua, 
riimittelyä, puheen äänteitä, 
moniosaisen ohjeen noudatta-
mista, muistia ja kaveritaitoja. 
Näin saadaan kattavasti esille 
sellaista tärkeää tietoa lapsen 
kehityksestä, mikä ei välttämättä 
ilmene ryhmä tilanteissa. Näis-
tä saamme myös hyvän pohjan 
vanhempien kanssa laadittavalle 
lapsen esiopetus suunnitelmal-
le. Ryhmässämme opitaan asioi-
ta leikkien ja toiminnallisesti...  
huumoria unohtamatta. Lapset 
esimerkiksi kannustavat toisiaan 
pukemaan reippaasti ulos lähti-
essä, jotta Tiina tai Heli ”pyörty-
vät”. Välillä siis maataan maassa 
pyörtyneinä.

Lapset askartelivat värikkäät 
silmälasit Tiinalle ja Helille, jot-
ta he voivat tarkastaa, että ovat-
ko lapset huolehtineen ulkovaat-
teensa omaan naulakkoonsa.

ESKARITERVEISIN
ANNIKKI LEHTO JA  

TIINA OJALA

Lasten vastauksia kysymykseen 
”Mikä on ollut 5 v eskarissa mukavaa?”

” Parhainta on olla ystävien kaa.”
” On kiva olla koira noitten kaa.”

” Pallomeri on kiva.”
” Leikkiminen. Tykkään ystävistä.”

” Mä tykkään niistä kaikista tehtävistä.”
” On kiva, kun me koitetaan pyörryttää.”

Lasten vastauksia kysymykseen 
” Mitä olet oppinut?”

” Olen oppinut leikkimään sauna juttuja”.
” Olen oppinut tekemään betonia”. (isänpäivä 

lahjana askartelubetonista tuikku kippo).
” Olen oppinut ainaki lauluja.”

” Olen oppinu mikä on oikea ja vasen.”
” Olen oppinu maalaamaan tyrni pensaan ja 

tekemään Haihatus juttuja.”
” Mä sain sen golf pallon (pingis pallon) pysy-

mään ilmasssa ihan paikalla.”
” Meinaan ihan pikkusen jo lukea .”

” Mä osaan kirjottaa mallista.”

Lasten vastauksia kysymykseen 
” Mitä haluaisit oppia?”

” Olis tarpeen varmaan oppia 
lisää kiltteydestä.”

” Haluaisin oppia piirtämään 
oikean puhelimen.”

” Mun pitäis oppia ettei heti 
tuu itku, jos suuttuu.”


