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Nauti Joutsan monipuolisesta kesästä
 Peruskoulun päät-

tävät joutsalaisnuoret 
Konsta Vuori, Aino 
Saarela, Elli Lavia ja 
Valtteri Virtanen kerto-
vat kesävinkit Joutsan 
kesään.

Elli ja Aino ovat yhtä mieltä 
siitä, että vesistöt ovat Joutsan 
valtti. Uikki on tietenkin nuorten 
suosiossa ja sinne on kiva men-
nä kavereiden tai perheen kanssa 
viettämään vaikka koko aurinkoi-
nen kesäpäivä. Hyvät kauppapal-
velut ovat lähellä ja jätskikioskil-
la on käytävä vähintään kerran 
kesässä.

Erinomaiset ja monipuoliset 
liikuntapaikat saavat nuorilta 
kiitosta. ”Maksuton kuntosali on 
ihan paras, lisäksi käydään teko-
nurmella potkimassa ja korisken-
tällä pelailemassa” toteavat pojat. 
Nelikko on sitä mieltä, että Jout-
sasta löytyy liikuntapaikka ihan 
kaiken ikäisille ja tasoisille liik-
kujille. Joutsan urheilukenttä on 
etenkin pikajuoksija Valtterin ja 

hiihtäjä Ellin suosikkipaikka ke-
säisin. ”Täällä on aktiivista seu-
ratoimintaa, yleisurheilukisoja ja 
jalkapallopelejä on helppo men-
nä kentän laidalle seuraamaan” 
kannustavat nuoret.

Aino kertoo olevansa kirjas-
ton suurkuluttaja ja mökkilomal-
le haetaan iso sylillinen kirjoja. 
”Kirjaston valikoima on ihan 
huippu ja jos jotain ei suoraan 
hyllystä löydy niin sen saa tilaa-
malla” iloitsee Aino.  

Joutsalaiset perinteiset tapah-
tumat, kuten markkinat ja Jouto-
päivät, ovat näiden paljasjalkais-
ten joutsalaisten kesäperinteitä jo 
lapsuudesta. Kesältä odotetaan 
kuitenkin eniten lomaa ja hen-
gailua kavereiden kanssa ja hyviä 
hengailupaikkoja Joutsasta löy-

tyykin. ”Ollaan uikilla, liikun-
tapaikoilla ja puistoissa” nuoret 
listaavat. Ilahduttavasti kaikki 
nuoret ovat saaneet myös kesä-
töitä, joten pelkkään hengailuun 
ei näiden tulevien lukiolaisten 
kesä mene. Kesäkahvilat ja torilta 
mansikoiden haku kuuluvat ne-
kin nuorten kesäsuunnitelmiin. 

Joutsan kesä tarjoaa siis jotain 
ihan jokaiselle. Olitpa sitten kiin-
nostunut kulttuurista, liikun-
nasta ja urheilusta, luonnosta ja 
rauhasta tai musiikista ja hyvästä 
ruuasta. Tervetuloa nauttimaan 
Joutsan kesästä! 

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
ISOKUVA: ILONA SAVITIE 

Vastuu
sote-palveluista 
hyvinvointialueelle

Vapaa-ajan
asukkaasta
joutsalaiseksi

Kulttuurityöryhmä
kehittää
kulttuuritoimintaa

Testaa
tietosi
Joutsasta

Vinkit Joutsan
kesään

www.visitjoutsa.fi
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Elli Lavian harrastuksiin kuuluu 
hiihto, jonka oheisharjoitteluun on 
Joutsassa mainiot puitteet kesällä. 
Ellin hiihtoura lähti liikkeelle kolme-
vuotiaana Hippo-hiihdoista. Elli aloit-
taa syksyllä opinnot Joutsan lukiossa.

Aino Saarela on aloittanut viulun 
soiton viisivuotiaana, lisäksi hän soit-
taa pianoa ja opiskelee musiikin teo-
riaa. Syksyllä Ainon tie vienee Schild-
tin lukioon Jyväskylään.

Yleisurheilua ja kuntosalia harras-
tava Valtteri Virtanen (vas.) ja Konsta 
Vuori (oik.), joka tykkää käydä kunto-
salilla ja ulkoilee koiran kanssa, läh-
tevät syksyllä opiskelemaan Joutsan 
lukioon. Poikien koulu- ja harrastus-
matkat sujuvat mönkkäreillä.
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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, Matias Penttinen, 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

Mennyt 
vuos i 
2 0 2 1 

oli menestyk-
sellinen. Tili-
kauden tulos 
oli 1.5 mil-
joonaa euroa 
ylijäämäinen. 
Kaikki hallin-
tokunnat alit-
tivat budjet-
tinsa, mistä iso 

kiitos kunnan henkilöstölle ja luottamushenki-
löille. Pitkästä aikaa kunta sai muuttovoittoa. 
Muuttajia oli 34 enemmän kuin lähtijöitä. Luku 
ei ole suuri, mutta asukaslukuun suhteutettuna 
merkittävä. Korona-aikana maaseutumaisten 
kuntien kiinnostavuus lisääntyi. Syksyllä 2021 
Rambollin tekemässä selvityksessä kuntien 
elinvoimaisuudesta Joutsa sijoittui maaseutu-
maisten kuntien vertailussa kolmanneksi ja oli 
koko maakunnan paras. Selvitys sai laajaa huo-
mioita ja kiinnostavuus Joutsan menestysteki-
jöihin lisääntyi. Hyvän tuloksen ja elinvoiman 
sekä muuttovoiton lisäksi iloitsemme kunnan 
kohentuneesta työllisyystilanteesta. Työttö-
myysprosentti on ollut nyt parhaimmillaan alle 
10 %. Syystäkin olemme hieman ylpeitä viime-
aikaisesta kehityksestä.

Parhaillaan rakennamme uutta keittiö- ja 
suunterveydenhuoltoyksikköä. Rakentaminen 
on hyvässä vauhdissa, vaikka töiden alkaminen 
viivästyi Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen 
vuoksi. Uusi sote-keskus on ollut käytössä vuo-
den ja SaKuKo -yksikkö kuukauden (SaKuKo = 
sairaanhoitoa, kuntoutusta ja kotiin annettavia 
palveluja). Asiakkaat, potilaat ja työntekijät ovat 
olleet tyytyväisiä uusiin tiloihin. Kaikki opetus-
tilat ovat nyt hyvät, liikuntapaikat erinomaiset 
ja sote-tilat saatettu ajanmukaisiksi. Seuraavak-
si kunta alkaa kehittää kunnan keskusta-aluetta. 
Kunnan pääväylien siirrosta valtiolta kunnalle 
neuvotellaan ja vanha liikekeskus puretaan. 
Kunnalle avautuu mahdollisuus suunnitella 
keskusta-aluetta uudelleen. Kuntalaisilta on ke-
rätty ideoita Yhdystien, Länsitien, Rantatien ja 
Keskustien välisen alueen uudistamiseksi. Nyt 
päätetään keskusta-alueen kokonaisilmeestä, 
kasvojenkohottamisesta, torin paikasta ja kes-
kuspuiston kehittämisestä. Suunnitelmiin sisäl-
lytetään myös istutus- ja valaistussuunnitelmat.

Tuleva kesä on täynnä mielenkiintoisia ta-
pahtumia. Haihatuksen tapahtumat ovat star-
tanneet jo keväällä ja lisää on tulossa koko 
kesän ajan. Joutopäivät viettävät juhlavuotta. 
Tapahtumia on Talomuseolla ja Uikilla sekä eri 
puolilla kylää. Joutorock räjähtää elokuussa ja 
markkinat palaavat kyläkuvaan parin vuoden 
tauon jälkeen. Lisäksi on lukemattomia muita 
tapahtumia Leivonmäellä ja muissa kylissä.

Toivotan kaikille joutsalaisille, Joutsan vapaa- 
ajanasukkaille, matkailijoille ja Joutsan ystävil-
le mukavaa kesäaikaa!

HARRI NISSINEN
KUNNANJOHTAJA

Siirryttäessä soteaikaan sivistys- 
ja hyvinvointipalveluiden mer-
kitys kasvaa merkittävästi. Tässä 

yhteydessä tarkoitan paitsi kunnan ja 
monien yhteisöjen tarjoamia palvelu-
ja myös kulttuurin ”itsehoitoa” ja lä-
heisten ihmisten mukana oloa niin, 
että kannustamme toistemme teke-
mää omanlaista kulttuuria. Kunnan 
järjestämiä palveluja ovat esimerkiksi 
kirjasto, elokuvateatterimme Joutsan 
Kino sekä Puulan seutuopiston laaja 
kulttuuritarjonta. Viimeksi mainittu 
tarjoaa sekä kulttuuritilaisuuksia että 
kannustavia mahdollisuuksia tehdä 
itse. 

Kirjasto valitsee vuosien myötä va-
kiintuneiden käytäntöjen mukaan 
mitä ja kuinka paljon eri luokkien 
teoksia hankitaan. Esimerkiksi ro-
maaneja, tietokirjoja ja runoja. Vastaa-
vasti Kinon ohjelmistoon valitaan eri 
genrejä kuten komedioita, draamaa, 
dokumentteja ja fantasiaa sekä lasten 
elokuvia. Lasten elokuvat myymme-
kin perhe-elokuvina, koska niissä on 
paljon annettavaa paitsi lapsille myös 
vanhemmille ja erityisesti yhdessä 
koettavaksi. 

Kunnan taloutta ajatellen totean täs-
sä useissa tutkimuksissa saadut tulok-
set, joissa kulttuuriin käytetyt eurot 
tuottavat moninkertaisesti eurot takai-
sin ja lisäksi huomattavan määrän eri 
tavoin koettavaa hyvinvointia.

 
EERO PELTONIEMI, 

VALTUUSTON 
2. VARAPUHEENJOHTAJA

KULTTUURIPALVELUT
HYVINVOINNIN TUKENA

VAKITUINEN ASUKAS
VAPAA-AJAN ASUKAS
– TEETKÖ ETÄTÖITÄ?
Maksuton etätyöpiste  

on käytettävissäsi
Joutsan keskustassa.

Tutustu: www.joutsanlh.fi
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H ENK I LÖKUVASSA :

Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen 
ja ICT-asiantuntija Mika Virtanen

                    

uoreet joutsalaiset, 
talous- ja hallinto-
johtajana marras-
kuussa 2021 aloit-

tanut Matias Penttinen ja 
ICT-asiantuntijana maa-
liskuussa 2022 aloittanut 
Mika Virtanen, viihtyvät 
uusissa töissään Jout-
sassa. Molempien tehtä-
vänkuvat ovat kunnalle 
ja kunnan henkilöstölle 
merkitykselliset. Talous- 
ja hallintojohtajan teh-
täviin kuuluu vastata 
kunnan taloudesta ja hal-
linnosta mukaan lukien 
henkilöstöhallinnosta, 
kun taas ICT-asiantuntija 
on alati kehittyvässä ja 
digitalisoituvassa maail-
massa avainasemassa.

Mikalle Joutsa on tullut 
tutuksi mökkiläisenä jo 
kahdeksan vuoden ajan, 
Matias taas on kotoisin 
lähes Joutsan naapurista 
Mäntyharjulta. ”Joutsaan 
minut sai maantieteelli-
nen sijainti sekä kunta-
kuva, jonka olin pannut 
merkille” kertoo Matias. 
Matias pitää itseään maa-
laispoikana, vaikka asui-
kin vuosia Helsingissä. 
”Olin katsellut työtä ko-
tiseudun läheltä ja kun 
huomasin tämän kiin-
nostavan viran Joutsassa, 
niin olihan se haettava” 
muistelee Matias.  

Mika kertoo olevansa 
tyytyväinen pystyessään 
karistamaan pääkaupun-
kiseudun pois jaloistaan 
muuttaessaan pysyvästi 
Joutsaan elämään luon-
nonmukaisempaa elä-
mää. Vapaa-ajan asunto 
Joutsasta löytyi aikoinaan 
tarkkaan harkiten: ”Meil-
lä oli muutamia ehtoja 
vapaa-ajan asunnon si-
jainnista ja parhaiten ne 
täyttyivät Joutsassa”. Hei-
dän vapaa-ajan asuntonsa 
sai vakituisen asunnon 

statuksen maaliskuussa. 
”Enää ei tarvitse istua pit-
kiä automatkoja tai liiken-
nevaloissa, jää aikaa kaik-
keen mukavaan” Mika 
iloitsee.  

Matias opiskeli Tam-
pereen yliopistossa hal-
lintotieteiden maisteriksi 
asuessaan Helsingissä. 
Työkokemusta on kerty-
nyt Microsoft Finlandilla 
junior HR managerin teh-
tävistä. Ennen Joutsaan 
tuloa Matias ehti työs-
kentelemään Humppilan 
kunnan hallintojohtajan 
viransijaisena vajaan vuo-
den. Matias toteaa sattu-
malla olevan iso rooli sii-
nä, että hän on päätynyt 
juuri nykyiseen ammat-
tiinsa: ”Se, mistä nuorena 
saa opiskelupaikan, mikä 
juuri silloin kiinnostaa 
ja mistä saa ensimmäiset 
työpaikat ohjaa vahvasti 
urakehitystä”. 

Mika on suorittanut 
tradenomin tutkinnon 
sekä ylemmän ammatti-
korkeakoulun opintoja 
tietotekniikan johtamises-
sa. Työuraa löytyy mm. 
18 vuotta Lemminkäisen 
ICT-puolelta. Yrittäjänä 
ICT-konsultoinnin pa-
rissa Mika toimi viiti-
sen vuotta, jonka jälkeen 
työura jatkui neljä vuotta 
IT-päällikkönä työnanta-

janaan Nordic Waterproo-
fing. Mika pitää itseään 
loogisena ajattelijana ja se 
lienee syy hänen pääty-
misellensä ICT-alalle.   

Ajan riittävyys tuntuu 
olevan molempien haaste 
nykyisessä työssään. ”Ha-
luaisin tehdä enemmän ja 
nopeammin kuin nyt on 
mahdollista” toteaa Mika. 
Kunnan ICT-puoli on laa-
ja ja Mika työskentelee 
pääasiassa yksin, joten 
tekemistä riittää: ”Välillä 
tuntuu, että haron tyhjää, 
mutta aina sitä jostain saa 
kiinni ja asiat etenee”. 

Myös Matias toivoo 
kunnan kehittämiselle 
löytyvän tulevaisuudessa 
enemmän aikaa. Matias 
saa työssään tasapaino-
tella lainsäädännön ja 
luottamushenkilöiden, 
henkilöstön ja kuntalais-
ten toiveiden välillä. Ma-
tiaksella ei ole montaa 
suoraa alaista, mutta hen-
kilöstöasioita tulee hänen 
hoidettavakseen. ”Ne on 
ne haastavimmat keissit, 
jotka tulevat minun pöy-
dälle” Matias tuumii. 

Sekä Matias että Mika 
pitävät Joutsaa hyvänä 
paikkana asua, elää ja 
käydä töissä. ”Koen, että 
kunnissa on paljon mah-
dollisuuksia kehittää toi-
mintaa ja kunnan omilla 

päätöksillä voidaan mer-
kittävästi vaikuttaa kun-
talaisten hyvinvointiin” 
toteaa Matias. ”Tämä on 
vähän kuin itselleen teki-
si, koska on kuntalainen” 
heittää Mika. Matias pitää 
Joutsan valttina sitä, että 
kunnassa on hyvä tekemi-
sen meininki ja yhteinen 
suunta ja näkemys kun-
nan kehittämisestä ja toi-
minnasta. 

Luonto ja perusarki 
ovat molemmille tärkeitä. 
Monipuolisesti liikuntaa 
harrastava Matias pyrkii 
vapaa-ajalla löytämään 
vastapainoa hektisel-
le työlle kalastamalla ja 
metsästämällä. Metsän-
hoito ja klassinen musiik-
ki kuuluvat myös mootto-
ripyöräilevän Matiaksen 
harrastuksiin. ”Tietoko-
neeseen harvoin kosken 
vapaa-ajalla” aloittaa 
Mika kertomaan harras-
tuksistaan. Sen sijaan kas-
vimaan hoito, marjastus 
ja sienestys sekä luonnos-

T
sa liikkuminen kuuluvat 
Mikan vapaa-aikaan. 

Hyvinvointialue työl-
listää nyt Matiasta ja 
Mikaa varsin paljon. 
”Toivon, että hyvinvoin-
tialueelle siirtyminen ta-
pahtuu sujuvasti ja voim-
me sen jälkeen keskittyä 
vahvemmin vastaamaan 
niihin tarpeisiin, joita 
joutsalaisten hyvinvoin-
tiin tarvitaan” sanoo Ma-
tias. Mikalla on myös 
vahva visio tulevasta: 
”Tietotekniikan kunnassa 
tulee olla sellainen, ettei 
se vaadi jatkuvaa huo-
lenpitoa”. Matias ja Mika 
odottavat jo innokkaina 
Joutsan kesää: ”Kesästä 
tulee iso Joutsassa — va-
paa-ajan asukkaat ovat 
yhä vahvemmin läsnä 
ja kesätapahtumia riit-
tää Joutopäivistä mark-
kinoihin, Joutorockista 
maanpuolustusjuhliin ja 
näyttelyihin eli kaikille 
varmasti jotakin!”

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: MATIAKSEN JA

MIKAN ”KOTIALBUMIT”

Talous- ja hallintojohtaja
Matias Penttinen

ICT-asiantuntija
Mika Virtanen

”Kaupungissa on 
kiva käydä, mut-

ta maalla on tilaa 
hengittää.”

 - Mika Virtanen

”Pienellä paikka-
kunnalla asuminen 

on elämäntapa, 
josta haluan pitää 

kiinni.”
 - Matias Penttinen
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Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalve-
luista siirtyy pian hyvinvointialueelle

Keski-Suomen hyvin-
vointialueen valmistelu al-
koi virallisesti heinäkuussa 
2021, kun Keski-Suomeen 
asetettiin väliaikainen val-
mistelutoimielin. Työ ei 
alkanut tyhjästä. Käytös-
sä olivat valtakunnallisen 
valmistelun asiakirjat sekä 
edellisen sote-uudistusyri-
tyksen materiaalit. Tammi-
kuussa 2022 pidettiin en-
simmäiset aluevaalit, joissa 
Keski-Suomeen valittiin 69 
aluevaltuutettua päättämään 
hyvinvointialueen asioista.

Muuttuvat vastuut
Vuoden 2022 ajan sosi-

aali- ja terveyspalveluiden 
sekä pelastustoimen palve-
luiden järjestämisestä vas-
taavat vielä kunnat. Vuoden 
2023 alusta palveluiden jär-
jestämisvastuu siirtyy hy-
vinvointialueelle. Samoin 
siirtyvät työntekijät, palve-
luihin liittyvät sopimukset 
ja pääosa kiinteistöistä. 

 Pelastustoimessa maa-
kunnallista mallia on toteu-
tettu vuonna 2004 tapah-
tuneesta pelastustoimen 
alueellistamisesta lähtien. 
Valtakunnassa toimii 22 pe-
lastuslaitosta, joista yksi on 
Keski-Suomen pelastuslai-
tos. 

Mitä tavoitellaan
Tammikuun 1. päivä-

nä vuonna 2023 Sairaala 
Nova, terveyskeskukset tai 
vaikkapa joutsalaisten sosi-
aalipalvelut toimivat kuten 
ennenkin. Ikäihmisten ja 
vammaisten hoitopaikoissa 
sekä pelastuslaitoksella tär-
keää työtään jatkavat tutut 
ammattilaiset. Aluevaltuus-
ton puheenjohtaja Jani Kok-
ko kuvaa tavoitteeksi niin 
sujuvaa vastuunsiirtoa, ettei 
asukas huomaa järjestäjän 
vaihtumista. 

 Mutta jos mikään ei 
muuttuisi, miksi uudistus 
tehtiin? Tarkoitus on luoda 
tilaa pitkän tähtäimen muu-
tokselle, joka kaventaa hy-
vinvointi- ja terveyseroja ja 
turvaa yhdenvertaiset ja laa-
dukkaat sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelut hyvinvoin-
tialueiden asukkaille. Tavoi-
te on parantaa palveluiden 
saatavuutta ja vastata ikään-
tymisen ja syntyvyyden 
laskun haasteisiin. Lisäksi 
halutaan turvata ammatti-
taitoisen työvoiman saanti, 
hillitä kustannusten kasvua 
ja varmistaa pelastus- ja so-
te-palveluiden yhteys syner-
giaetujen löytämiseksi.  

 Palvelun saatavuuden ja 
saavutettavuuden paranta-
minen, laadukkuus ja kus-

tannusten kasvun suitsimi-
nen keskellä työvoimapulaa 
voi kuulostaa ylioptimisti-
selta tavoitteelta. Tätä kirjoi-
tettaessa sote-alojen työeh-
tosopimusneuvottelut ovat 
juuttuneet paikoilleen ja 
työtaisteluita on käynnissä. 
Kokko uskoo, että valmiste-
lussa ahkeroivat kymmenet 
työryhmät löytävät malleja 
ja mahdollisuuksia, joissa 
palkka ei jää ainoaksi alalle 
ja alueelle houkuttelevaksi 
tai niillä pitäväksi tekijäksi. 

–  Hyvän johtamisen ja 
laadukkaan toiminnan mai-
ne leviää, ja kutsuumme 
vastaa keskisuomalaista 
elämäntapaa arvostavia am-
mattilaisia. Osa on mahdol-
lisesti paluumuuttajia eri 
seutukunnilta – osa ehkä 
myös muille aloille siirty-
neitä sote-osaajia, Kokko ar-
vioi. 

Eri kuntaorganisaatioiden 
ammattilaiset valmistelevat 
yhdessä esimerkiksi henki-
löstöjohtamisen käsikirjaa 
hyvinvointialueelle. Yhte-
näistettävää löytyy sadois-
ta yksityiskohdista alkaen 
palkkapäivästä ja palkitse-
miskäytännöistä. Kehittä-
misen paikkoja on esimer-
kiksi esihenkilöiden tuessa 
ja osaamisen johtamisessa. 
Samanaikaisesti henkilöstön 
asemaa linjataan yhteistoi-

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on perinteisesti tuottanut yhteiskunta. Mikä 
muuttuu, kun 22 kunnan vastuut näiden palveluiden järjestämisestä siirtyvät Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle 1.1.2023?  

Keski-Suomen hyvinvointialue lukuina
- asukkaita noin 275 000
- talous 1 000 miljoonaa euroa/vuosi
- henkilöstöä noin 11 600
- siirtyviä sopimuksia 4 300 kappaletta
- siirtyviä tiloja 600 000 neliötä

 Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023 alkaen, jolloin palveluiden järjestämis-
vastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille. 
Vaikka palvelujen järjestämisvastuu siirtyykin, on 
palvelujen pysyvyydelle Joutsan alueella vahva 
pohja.  Me olemme satsanneet moderneihin tiloi-
hin ja ennakoiden tehneet tulevaisuuteen katsovia 
päätöksiä aiempina vuosina. 

Meillä on lähes valmis hyvinvointikampus. 
Uusi moderni sote- ja perhekeskus Tammi, Sa-
KuKo-osasto ja Palvelukeskus Jousi sekä lähitu-
levaisuudessa valmistuva suunterveydenhuol-
lon rakennus ovat osoitus hyvästä yhteistyöstä 
Joutsassa. Tämä antaa vahvan pohjan palvelujen 
säilymiselle alueella. Joutsan perusturvan esihen-
kilöt ja asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti hy-
vinvointialueen eri suunnittelutyöryhmiin tuoden 
alueemme tarpeet niissä esille.

TEKSTI: ANNA-MAIJA
 KÄÄRIÄINEN

minnassa järjestöjen kanssa 
ja henkilöstön siirtosopi-
muksia hiotaan.  

 

Miten asukas huomi-
oidaan?

Asukkaan kannalta oleel-
lista on tarvittavan palvelun 
ja avun saaminen, kun sitä 
tarvitsee.

  – Uudistuksella päästään 
pois siiloutumisesta esimer-
kiksi perusterveydenhuol-
lon, sosiaalipalveluiden ja 
erikoissairaanhoidon välillä. 
Siksi palvelut tehostuvat. 
Puhtaalta pöydältä valmis-
tellaan asioita ilman aiem-
man toimintakulttuurin pai-
nolastia, Kokko sanoo. 

Palvelujen pysyvyys Joutsassa 

Toinen tärkeä asia liittyy 
palveluiden paikallisuu-
teen. Aluevaltuusto linjaa, 
mitkä palvelut ovat luon-
teeltaan paikallisia ja mitkä 
voi saada sellaisen matkan 
päästä, jossa ne voidaan tar-
jota laadukkaammin: vaik-
kapa laajemmalla aukiololla 
tai monipuolisemmin tut-
kimus- tai hoitomahdolli-
suuksin. 

TEKSTI: ELINA LAIHO-
LÖGREN

Kuvamiehet: Perhekeskus Tammi
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Joutsalaiset aluevaltuutetut

Historialliset ensimmäi-
set aluevaalit käytiin tammi-
kuussa, jossa Keski-Suomen 
aluevaltuustoon valittiin 
69 valtuutettua. Joutsa sai 
upeasti kaksi valtuutettua 
hyvinvointialueen valtuus-
toon, Sari Hovilan (KESK. 
725 ääntä) ja Pekka Huikon 
(KOK. 344 ääntä). Tulos-
ta voidaan joutsalaisittain 
pitää erinomaisena, sillä 
seitsemän keskisuomalaista 
kuntaa jäi ilman aluevaltuu-
tettua ja yhden valtuutetun 
paikkakuntiakin oli neljä. 

Joutsan aluevaltuutetuis-
ta Pekka Huikko ei halunnut 
antaa haastattelua kunnan 
tiedotuslehteen. Alueval-
tuutettu ja aluehallituksen 

varajäsen Sari Hovila kertoo 
tavoitteistaan aluevaltuutet-
tuna ja valtuuston alkutai-
paleesta kohti yhtenäistä ja 
toimivaa Keski-Suomen hy-
vinvointialuetta. 

Sarin oma osaaminen on 
nimenomaan hyvinvointi-
alueen asioissa, siksi hän 
pitikin aluevaaleja uransa 
merkittävimpinä vaaleina. 
Kokemus erikoissairaan-
hoidosta, sairaalan sisäinen 
kehittäminen koulutusyksi-
kössä ja toimiminen toista 
kautta perusturvalautakun-
nan puheenjohtajana on 
tuonut Sarille laajan näke-
myksen hyvinvointialueen 
tehtävistä. Lisäksi Sari on 
Keski-Suomen pelastuslai-

toksen puheenjohtaja, joten 
tietotaitoa löytyy kaikilta 
hyvinvointialueen alueilta. 

Yli puolet valituista alue-
valtuutetuista oli Sarille en-
tuudestaan tuttuja: ”Verkos-
toituminen on helpompaa 
tuttujen ihmisten kanssa ja 
sitä kautta äänen saa parem-
min kuuluviin”. Usko val-
tuutetun vaikuttamismah-
dollisuuksiin onkin Sarilla 
kova ja hän uskoo pystyvän-
sä edustamaan muitakin pie-
niä kuntia. Aluevaltuutettu-
na Sari toivoo pääsevänsä 
lunastamaan vaalilupauksia 
käytännössä ja siihen kuu-
luu etenkin palveluiden 
toimivuus hyvin hoidettua 
taloutta unohtamatta. Sari 

uskoo, että palvelut säilyvät 
Joutsassa, vaikka muutok-
sia on varmasti tulossa. ”Ei 
tule ajatella, että pieni olisi 
tehotonta” pohtii Sari. Sarin 
näkemyksen mukaan perus-
terveydenhuollon palvelut, 
kuvantaminen ja labrapalve-
lut säilyvät Joutsassa. Jout-
sassa väestö ikääntyy eikä 
Sari näe ikäihmisten palve-
luiden siirtämistä isompiin 
yksiköihin ajankohtaisena: 
”Ikäihmisten on hyvä olla 
lähellä omaisia”. Sarilla on 
myös ajatus pelastuslaitok-
sen palveluiden säilymises-
tä entisellään VPK-toiminta 
mukaan lukien. 

Hyvinvointialueen orga-
nisaatiorakenne on vasta 

kehittymässä. Hyvinvointi-
alueen johtajalta Sari toivoo 
hyvien johtamistaitojen li-
säksi vahvaa talouspuolen 
osaamista. Muiden johtajien 
Sari toivoo olevan vahvoja 
ammattilaisia, joilta löytyy 
myös kenttäkokemusta. 

Työpaikkojen säilymisen 
suhteen Sari ei kanna huol-
ta: ”Vaikka muutoksia ja 
yhtenäistämisiä esimerkiksi 
laitteistoissa ja toimintata-
voissa varmasti tulee, tulee 
työtä ja tekemistä riittämään 
Joutsassakin” ja jatkaa ”Vuo-
deosasto tullee säilymään 
Joutsassa, koska eihän kaik-
ki millään mahdu Novaan”.  
Sari uskoo tiettyihin työteh-
täviin olevan jatkossa hel-
pompi saada työntekijöitä, 
kun työ voidaan hoitaa alu-
eellisesti. Kuntalaisten Sari 
toivookin suhtautuvan tu-
levaan muutoksen avoimin 
mielin: ”Kuntalaisia kyllä 
palvellaan jatkossakin”. 

TEKSTI: LIISA ALFTHAN

Aluevaltuutettu 
Sari Hovila

Keski-Suomen aluevaltuuston kokous.

Ohjelmassa mm. 
• lipunnosto ja seppeleiden lasku
• sotilasvakuutus ja sotilasvala
• ohimarssi ja hävittäjien ylilento
• pääjuhla
• kalustonäyttely
• ilmavoimien soittokunnan konsertit

MMaaaannppuuoolluussttuussjjuuhhllaa
ssuu 77..88..22002222 JJoouuttssaassssaa!!

Järjestelyistä vastaavat:
Ilmasotakoulu, Keski-Suomen aluetoimisto ja Joutsan kunta
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Vuosi 2021 oli jo toinen peräkkäinen korona-
vuosi. Vuosi oli yleisesti kuntataloudessa vaike-
ampi kuin edellinen, mutta Joutsan kunta selvi-
si tehtävistään hienosti. Tilikauden ylijäämä oli  
1 566 451 euroa. Toimintakulut vähenivät 0,24 
prosenttia ja toimintatuotot kasvoivat 12,9 pro-
senttia. Terveystoimen määrärahat ylittyivät  
225 724 eurolla, samalla kun sosiaalitoimen 
määrärahat alittuivat 691 226 eurolla. Opetus- ja 
kulttuuritoimessa määrärahat alittuivat 250 214 
eurolla ja teknisessä toimessa 350 916 euroa. Vero-
tulot kasvoivat 1 023 691 euroa ja valtionosuudet  
401 471 euroa. Koronatukia Joutsan kunnalle 
myönnettiin 270 945 euroa. Kunta sai harkinnan-

Mitä keskusta-alueelle, 
siinäpä hyvä ja ajankohtai-
nen kysymys, johon ei ole 
tällä hetkellä kuin parhaita 
mielikuvia. Joutsan keskus-
ta-alueelle on käynnistynyt 
markkinakartoitus, jonka 
avulla kunta hakee kilpai-
lutukseen yhdessä mahdol-
lisesti tarjoavien tahojen 
kanssa yhteistä kilpailu-
tus- ja suunnittelupolkua. 
Kilpailutus on haastava 
siitä syystä, että kunnalla 
ja kuntalaisilla on visioita, 
joiden todellinen varteen-
otettavuus selviää vasta 
suunnittelupöydällä. Suun-
nittelupöytää ohjannee 
virkamiesten lisäksi luot-
tamushenkilöistä koostuva 
ryhmittymä. 

Keskusta-alueen kehit-
täminen on saanut alkunsa 
Valkoisen talon tulevasta 
purkuajatuksesta. Tekninen 
lautakunta päätti syksyn 
2021 kokouksessa varata 
investointirahan, joka käy-
tetään muun muassa puret-
tavan alueen suunnitteluun. 
Kunnanjohtajan esitykses-
tä yhteisellä näkemyksel-
lä olemme lähteneet vie-

AAuurriinnkkooiissttaa  jjaa  vviiiihhttyyiissääää  kkeessääää!!
KKuunnnnaann  
aassiiooiinnttiippiissttee  jjaa  
vviirraassttoottaalloo  ssuulljjeettttuu  
44..--2244..77..22002222..
PPuuhheelliinnvvaaiihhddee  
ppuuhh..  00440000  445544  004444  
aauukkii  aarrkkiissiinn  
kklloo  88--1111  jjaa  kklloo  1122--1155  
((eeii  jjuuhhaannnnuussaaaattttoonnaa  2244..66..))

JJoouuttssaann  kkuunnttaa
LLäännssiittiiee  55
1199665500  JJoouuttssaa
kkiirrjjaaaammoo@@jjoouuttssaa..ffii

wwwwww..jjoouuttssaa..ffii
wwwwww..vviissiittjjoouuttssaa..ffii

mään hanketta laajemmilla 
suuntaviivoilla. Purettavan 
alueen lisäksi alueelle on 
otettu mukaan Joutsan kir-
konkylälle tuovat liittymät 
Yhdys- ja Jousitieltä. Lisäk-
si edellä mainitut tiestöt on 
tarkoitus kaavoittaa kaduik-
si perusparannusten yh-
teydessä ja näin ollen ovat 
mukana keskusta-alueen 
kehittämisessä. Suuremmat 
suuntaviivat pitävät sisäl-
lään myös keskuspuiston 
uudelleensuunnittelun ja 
Länsi- ja Keskustien suun-
nittelun. Lähinnä Länsitien 
osalla on tarkoitus selkeyt-
tää liikennejärjestelyitä 
niin, että turvallinen ja es-
teetön liikkuminen pysty-
tään varmistamaan kaikissa 
olosuhteissa. 

Suurin ja tärkein huo-
mio kohdistuu tietenkin 
purettavaan rakennukseen, 
Valkoiseen taloon osoit-
teessa Länsitie 7. Jo ennen 
kuntalaiskyselyitä saimme 
kunnanhallituspöydän ym-
päriltä muutamia huomi-
onarvoisia ajatuksia. Torin 
sijainti tulee siirtää nykypai-
kalta toisaalle, tämä on use-

asti toistuva teema. Lisäksi 
esille on noussut esiintymis-
lavan sijoituspaikka, terveel-
lisyys, turvallisuus, esteet-
tömyys, kerros- tai rivitalon 
mahdollinen sijoittuminen 
alueelle, tiestöjen sulkemi-
nen tai muut uudelleenjär-
jestelyt, tori kuntalaisten 
olohuoneena-teema, kävely-
katumainen tori, uimaran-
nan yhdistäminen puistoon, 
vapaa-ajan asukkaiden ja 
kuntalaisten osallistaminen, 
selkeät kevyenliikenteiden 
väylien uudelleensijoitta-
miset, pyörällä liikkumisen 
turvallisuus, infopisteen si-
joittaminen ja valaistuksen 
tuomat mahdollisuudet. 

Kuntalaisilta kysyes-
sämme saimme ideoita 
koirapuistosta, torin siir-
tämisestä, vihermäisestä 
keskuspuistosta, kasvitie-
teellisestä puutarhasta, ui-
mahallista kuntosaleineen, 
torialueen kokonaisvaltai-
semmasta kehittämisestä 
ottaen huomioon laajemmin 
torimyyjät yms., keilahal-
lista, Lidlistä, uudesta kier-
rätyspaikasta ja lukuisista 
muista ideoista.

Joutsan kirkonkylän kehittäminen

Ideat on nyt kerätty ja niitä 
aiotaan hyödyntää tulevassa 
suunnittelussa. Suunnitte-
lun kulku on vielä epäselvä, 
mutta nähtävissä. Suunnit-
telu on tarkoitus toteuttaa 
kuudessa osassa sen vuoksi, 
että nämä osat olisi helppo 
kilpailuttaa tulevaisuudes-
sa. Lisäksi osittamalla voim-
me jakaa kustannuksia niin, 
että kustannukset eivät rasi-
ta yhtä investointivuotta lii-
aksi. Suunnittelun edetessä 

kuntalaisia tullaan varmasti 
osallistamaan, jotta saadaan 
joutsalaisten näköinen, tule-
vaisuuteen katsova, edellä-
kävijöiden viihtyisä keskus-
ta-alue. Tavanomaiseen on 
turha tyytyä, sen saa pyytä-
mättäkin. 

TEKSTI:
 JUHA-MATTI NÄYKKI

Kurkkaus kunnan talouteen
varaista valtionosuutta 500 000 euroa edellisen 
vuoden alijäämäisestä tilinpäätöksestä johtuen. 

Kunnan lainat olivat vuoden 2021 lopussa 15,9 
miljoonaa, mikä on 3 727 euroa asukasta kohti. 
Laina väheni edellisvuodesta 161 euroa/asukas. 
Konsernin yhtiöt Joutsan Lämpö Oy, Joutsan Ve-
sihuolto Oy ja Joutsan vuokra-asunnot Oy tekivät 
kukin positiivisen tuloksen. Toimintavarmuus 
sekä vesihuollossa että lämpötoiminnassa on ol-
lut erinomainen. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli 
myös loistava, 92,5 %.

Joutsan kunnan vuoden 2021 tilinpäätös oli sel-
keästi ylijäämäinen, kun samaan aikaan iso osa 
Suomen kunnista teki alijäämäisen tuloksen. Jout-

san kunta on elänyt säästeliäästi, mutta kuitenkin 
johdonmukaisesti kuntaa kehittäen. Kunnan ope-
tustilat ja liikuntapaikat ovat hyvät ja sote-tilat 
saatettu moderneiksi uudistamalla lähes kaikki 
sosiaali- ja terveystoimen tilat. Seuraavaksi kunta 
alkaa kehittää kunnan keskusta-aluetta. Kunnan 
pääväylien siirrosta valtiolta kunnalle neuvotel-
laan ja vanha liikekeskus puretaan, minkä vuoksi 
kunnalle avautuu mahdollisuus suunnitella kes-
kusta-aluetta uudelleen. Taloudellisesti haasta-
vasta lähitulevaisuudesta huolimatta Joutsan kun-
nan yleinen kehitys ja elinvoimaisuus näyttävät 
valoisilta.

TEKSTI:
 MATIAS PENTTINEN
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Anne ja Jari Hassinen eivät
nähneet enää syytä jäädä
asumaan pääkaupunkiseudulle

Suhteellisen tuoreet jout-
salaiset Anne ja Jari Has-
sinen asuvat Joutsan Nie-
mistenkylässä. Joutsalaisia 
he ovat olleet helmikuusta 
alkaen, kun muuttivat pysy-
västi Vantaalta Joutsaan. Jari 
käy edelleen osan viikkoa 
töissä pääkaupunkiseudulla, 
mutta Anne asuu jo kokoai-
kaisesti Joutsassa. Anne etsii 
parhaillaan töitä, mutta on 
jo useamman työrupeaman 
tehnyt Joutsasta. ”Etätyö on 
mahdollistanut työn tekemi-
sen, vaikka työnantaja olisi 
eri paikkakunnalla”, kertoo 
graafisella alalla työskente-
levä Anne. 

Miksi pariskunta sitten 
aikoinaan päätyi Joutsaan? 
”Se oli sattumusten summa” 
toteaa Anne. Jari oli vanhas-
ta mökkikunnasta Sysmästä 
käynyt moottorikelkkaile-
massa Joutsassa ja kuului 
paikalliseen kelkkaseuraan. 
Sitten Jarin tuttu sähkömies 
kertoi mahdollisesti myyn-
nissä olevasta tontista Jout-
sassa. Tontti ei ollut järven-
rannalla, mutta Jari ja Anne 
innostuivat paikasta, sillä 
hirsimökin siirto Sysmästä 
oli ollut jo jonkin aikaa aja-
tuksissa. Nyt siitä on kym-
menen vuotta, ja sen ajan he 
ovat viettäneet Joutsan mö-
killä kaiken vapaa-ajan.  

Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutta-
minen on noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi 
monella vapaa-ajan asukkaalla, ja kysynnän kas-
vaessa julkaisemme uudestaan vuonna 2020 kun-
nan tiedotuslehdessä olleen jutun pääkohdiltaan. 
Vuonna 2021 Joutsan kunnassa vapaa-ajan asun-
toja muutettiin vakituiseksi kaikkiaan kahdeksan.

Käyttötarkoituksenmuutosta hakiessa otetaan 
huomioon muutoksen vaikutus voimassa olevan 
kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön. 
Jokainen rakennuspaikka ja rakennus  on oman-
laisensa kokonaisuus. Lisäksi rakentamisen tyylit 
muuttuvat jatkuvasti. Jos harkitset lomarakennuk-
sen käyttötarkoituksen muuttamista, ota rohkeasti 
yhteyttä rakennusvalvontaan.

Poikkeamislupa

Lähtökohtaisesti Joutsassa vapaa-ajan asunnot 
eli lomarakennukset sijaitsevat oikeusvaikuttei-
sella yleiskaava-alueella. Rakennuspaikan kaa-
vamääräyksistä riippuen, ensimmäinen vaihe on 
poikkeamispäätöksen hakeminen riippuen millai-
sella alueella loma-asunto sijaitsee.

Poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksiä 
on kolme. Ensinnäkin rakennuspaikan koon täy-
tyy olla riittävä, kaava-alueilla kaavan mukainen. 
Toiseksi rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den muulle järjestämiselle, eikä se saa myöskään 
vaikeuttaa luonnonsuojelullisten ja ympäristön-
suojelullisten tavoitteiden saavuttamista. Kol-
mantena edellytyksenä on se, että kunta pystyy 
järjestämään palvelujaan alueelle.

Joutsan kunnassa poikkeamisluvasta päättää 
tekninen lautakunta.

Tontilla oli vanha sau-
narakennus, joka remon-
toitiin täysin. Asuin- ja 
saunarakennuksen väliin 
rakennettiin iso terassi, joka 
on kesällä kuin olohuone. 
Asuinrakennuksen takana 
oli luonnostaan iso monttu. 
Aluksi vitsistä lähteneestä 
uima-altaan tekemisestä tuli 
totta, kun muutama kesä sit-
ten monttuun tehtiin biolo-
ginen uima-allas. ”Uima-al-
taan kaivamiseen saatiin 
apua naapurista ja nyt bio-
logisessa uima-altaassa uis-
kentelee kaloja ja sammakot 
ovat löytäneet sen talvehti-
mispaikaksi” iloitsee Jari. 

Lopulta ajatus muuttaa 
vapaa-ajan asunto vakitui-
seksi syntyi varsin helposti. 
”Sunnuntaisin tuntui aina 
haikealta lähteä kaupun-
kiin” Anne muistelee. Sil-
loin kun Anne ei ole ollut 
töissä, on ollut ihana olla 
Joutsassa: ”Täällä tekemistä 
riittää, kaupungissa olisi ol-
lut vaikeampi saada päivät 
kulumaan”. 

Vapaa-ajan asunnon 
muuttaminen vakituisek-
si oli pariskunnan mukaan 
helppoa. Paperityöt tehtiin 
netissä ja kunnan rakennus-
valvonnasta sai aina neuvoa. 
”Rakennustarkastaja oli mu-
kava ja teki asiat helpoksi, 
poikkeuksellisen avuliasta 
toimintaa” Jari kertoo. Mök-
ki oli jo alun perin suunni-

Miten muuttaa lomarakennuksen käyttötarkoitus
loma-asunnosta pysyvään asumiseen?

Rakennuslupa myönnetyn poikkeami-
sen jälkeen

Rakennuksen käyttötarkoitus on määritelty 
ja hyväksytty rakennusluvassa. Kun kaavamää-
räykset tai poikkeamislupa mahdollistaa lo-
ma-alueella käyttötarkoituksen muutoksen, tulee 
rakennuksen käyttötarkoitus muuttaa rakennus-
lupamenettelyllä.

Rakennusluvan edellyttämisen ideana on var-
mistaa, että muutettava vapaa-ajan asunto täyttää 
asuinrakennukselle edellytetyt tekniset vaati-
mukset.

Mitä asuinrakennukselta edellytetään?

Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun on 
oltava aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteiset ti-
lat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon ottaen 
asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kan-
nalta tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua 
ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmis-
tusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää 
välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Asuin-
huoneistossa on kuitenkin aina oltava käymälä 
sekä riittävä perusvarustus henkilökohtaisen hy-
gienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten.

Asuinhuoneen on oltava ikkunallinen vä-
hintään 7 m² ja huoneistoalan vähintään 20 m². 
Asuinhuoneen korkeuden on oltava vähintään 2,5 
m, pientaloissa 2,4 m.

TEKSTI: 
ARTTU MÖNKÖLÄ

teltu niin, että se on jossain 
vaiheessa mahdollista muut-
taa vakituiseksi asunnoksi. 

”Nykyään on niin ihana 
olla kotona ja joutsalaiset 
ovat mahtavia” Anne hy-
myilee. Jari ja Anne viihty-
vät Joutsassa erinomaisesti, 
naapurit ovat mukavia ja 
luonto on lähellä. Joutsan 
kauppapalveluita he pitävät 
erinomaisina: ”Mikäli jotain 
ei Joutsasta löydy, sen voi 
tilata netistä tai käydä ha-
kemassa Jyväskylästä”. Ter-
veyskeskuspalvelut ovat pa-
riskunnan mielestä Joutsassa 
toimivat ja etenkin kirjasto 
saa kiitosta. 

Annen ja Jarin lähipiirille 
heidän muuttonsa Joutsaan 
ei tullut yllätyksenä. Paris-
kunnan maailmalla asuvat 
tyttäret ovat mielissään, kun 
koti löytyy nyt Joutsasta. 
”Tytöille on aina Suomessa 
käynnin yhteydessä tärkeä-
tä päästä Joutsaan rauhoit-
tumaan, saunomaan ja ui-
maan” kertovat Anne ja Jari.  

TEKSTI: LIISA ALFTHAN
KUVAT: ANNEN JA JARIN 

”KOTIALBUMI”

Jari Hassinen

Anne Hassinen

KUVA: ANNEN JA JARIN
 ”KOTIALBUMI”
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Seuraa tapahtumakalenteria osoitteessa 
www.joutsa.fi/tapahtumat/ ja muista myös il-
moittaa sinne omat tapahtumasi: www.joutsa.
fi/vapaa-aika/tapahtumakalenteri/. 

Café Meijerinliiteri tarjoaa satokausiherkku-
ja sekä kulttuurihistoriaa ja taide-elämyksiä. 
Suonteen Soitto -konsertit tuovat estradille 
hienoja kotimaisia muusikoita. Galleria Jää-
huoneessa nähdään kaksi taidenäyttelyä: sur-
realistinen ryhmänäyttely Imago Mundi ja tai-
teilija Kikka Rytkösen Osia ja olioita.

Joutorockissa rokataan 13.8. esimerkiksi 
Uniklubin ja Kolmannen naisen tahtiin.

Kirjasto tarjoaa Saturallin 21.6. klo 13-15 
Joutsan keskustassa. Eri pisteissä on ääneen 
lukijoita, esimerkiksi kunnanjohtaja omassa 
satuluolassaan.

21.7. klo 15-18 Lahden seudun ja Kes-
ki-Suomen sukututkimusyhdistykset tulevat 
pääkirjastoon kertomaan sukututkimuksesta ja 
opastamaan.

Näyttelytilassa on näyttelyitä todennäköi-
sesti koko kesän. Ja muistathan, että sekä pää-
kirjastossa että Leivonmäen lähikirjastossa 
toimii kesälläkin omatoimiaika! Kysy lisää 
kirjastosta.

Leivonmäellä vietetään 16.–24.7. Leivonmä-
ki-viikkoa. Leivonportin alueella on markkinat 
lauantaina 16.7. klo 9-15. Alkukesän valtakun-
nalliset tapahtumat Pyhän Olavin mannerrei-
tin viestipyhiinvaellus ja Avoimet kylät 11.6. 
nähdään myös täällä.

Leivonmäen urheilukentällä pidetään sekä 

Luku suosituksia suveksi
Kyselimme kirjastossa 

asiakkailta sellaista luke-
mista, jota he haluaisivat 
suositella toisillekin. Ol-
kaa hyvät, tästä vaikka lo-
malle mukaan!

Tellervo Suuronen: 
Delia Owensin Suon vil-
li laulu. Ahmittava kirja, 
jonka sisältöön hukkui.

Onni Aaltonen: Ilkka 
Remekset, Seppo Jokiset 
ja Kalle Päätalot ovat hy-
vin kirjoitettuja ja aiheet 
ovat jännittäviä. Etenkin 
Remekset ovat paksuja, 
mutta melkein yhdeltä is-
tumalta luettavia.

Sami Kuusimäki: Bo-
ris Akuninin kirjoittaman 

Tervetuloa Joutsan kulttuurikesään!

Joutsan Vuoden kirjastonkäyttäjät
Laura, Elena ja Enni Lehtonen.

Onni AaltonenTellervo Suuronen

Erast Fandorin tutkimuk-
sia -sarjan ensimmäinen 
osa, Asaselin salaliitto, on 
sarjan paras. Aikakauden 
kuvaus -1800-luku Venä-
jällä - oli hyvää.

Joutsan Vuoden kirjas-
tonkäyttäjillä Laura, Ele-
na ja Enni Lehtosella on 
kaikilla omat suosikkinsa: 
Laura vinkkaa Lucinda Ri-
leyn kirjoja, Ennin vink-
ki on Yujin Shinin Hal-
tiakeiju ja Elenan Camilla 
Läckbergin Super-Santtu. 

Ja jos näistä ei mikään 
innosta, tässä vielä lisä-
vinkiksi viime vuoden 
lainatuimmat kirjat Jout-
sassa:

Aikuisten romaaneista 
eniten vientiä riitti Enni 
Mustosen kirjalla Näkijä 
ja aikuisten tietokirjoista 
lainatuin oli Gary Bisho-
pin teos Älä jauha p*skaa: 
lopeta itsesi sabotointi ja 
tule oman elämäsi her-
raksi. Nuorten kirjoista 
suosituin oli Jeff Kinneyn 
Neropatin päiväkirja: 
Greg Heffleyn julkaisu 
ja pienimpien lainaajien 
mieluisin oli Aino Havu-
kaisen Tatu ja Patu: kovaa 
menoa kiskoilla.

Ihanan kirjaisaa kesää 
juuri sinulle! 

TEKSTI: NINA KUIKKA

Kyläkisailut että Nappulakisat. Suunnitteilla 
on yhteistyössä LeKy:n kanssa Leivonmäeltä 
kotoisin olevan Ilmatieteenlaitoksen toimi-
alajohtajan, tutkimusprofessori Hannele Kor-
hosen pitämä ilmastonmuutosaiheinen esitel-
mä sekä retkipäivä Rutajärvellä. Simolassa on 
avoimet ovet. 

Rutalahden Nuorisoseura järjestää tanssit 
Letkaliiterissä lauantaisin, tanssittajiksi saa-
puvat mm. Kruuvaus, Eija Kantola ja Vonka-
miehet. 

Luvassa on myös lastenorkesteri Loiskik 
sen konsertti ja elokuvanäytös, 40 vuotta sitten 
myös Rutalahdessa kuvattu kulttiklassikko, 
Mika Kaurismäen ohjaama Arvottamat. 

Letkalla on lisäksi rivitanssi-, pilates- ja joo-

gatunteja ja Letkakahvila.
Taidelaitos Haihatuksessa nähdään ja koe-

taan näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Es-
tomania 3, uusi galleriatalo KITA, Musa- 
Sunnuntai -ulkoilmakonserttisarja, yhteisö-
taideproduktio Voimametsä sekä vietetään 
kansainvälisen taiteilijaresidenssin 10-vuotis- 
juhlaa.

    TEKSTI: NINA KUIKKA
KUVA: ANNINA MANNILA 
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Kulttuuria tukemassa: kunnan kulttuurityöryhmä 
Kuka järjestää itsenäisyysjuhlat? Kuka valitsee kulttuuripalkinnon saajat? Kuka kehitteli kulttuuritukiliput? Kuka tekee prosenttitaidehan-

kinnat? Kulttuurityöryhmähän se!
Työryhmä on toiminut Joutsassa syksystä 2011 alkaen. Alkuperäisessä sivistyslautakunnan päätöksessä työryhmän tehtävästä kerrotaan, että 

se on ”kunnan ja kulttuurijärjestöjen yhteinen toimielin, jonka tehtävänä on kehittää kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä”. Tuo 
määritelmä on voimissaan edelleen, sillä se mainitaan vielä viimeisimmässäkin päätöksessä työryhmän jatkumisesta.

Ryhmän jäsenet vaihtuvat osittain aina valtuustokausittain. Ihan alusta asti mukana ovat olleet Eero Peltoniemi, Matti Kallioinen ja Nina 
Kuikka. Olemme saaneet suunnitella ja kehitellä kulttuurijuttuja luovien, innostuneiden ja kiinnostavien henkilöiden kanssa.

Meitä saat nykäistä hihasta ja kertoa ideasi ja toiveesi. Yhdessä tekemällä tuloskin on huikeampi!

Hentinen Terttu, kotiseututyön moniottelija ja 
veteraani, Naiskuoron kunniapuheenjohtaja, kulttuu-
riympäristöaktiivi, Kulttuurinavetan kehittäjä.

Ilmonen Iiris, kunnanhallituksen edustaja.
Maija Mehiläisenä päiväkodissa; yhteisöni on minul-
le tärkeä, itsenäinen ja uskollinen kuten mehiläinen, 
välitän ja rakastan. Pelottomasti mukaan uusiin 
juttuihin.

Keihäsniemi Ella, nuorisovaltuuston edusta-
ja. Haihatuksen Henki ry.

Kosonen Marianne, lapsiperheiden edustaja.
Lyhyesti: liikuttava lapsellinen LeivonNainen. Innos-
tuu leikkisästi luovasta kirjoittamisesta, leivänlei-
pomisesta, laulusta ja soitosta. Liikuttuu luonnossa, 
joogaamalla ja sirkusharrastuksen parissa.

Kuikka Nina, ryhmän sihteeri, kirjasto- ja kulttuuri-
toimen esimies, nina.kuikka@joutsa.fi, 
puh. 040 725 8056.  
Kirjaihminen alusta loppuun! Luen paljon ja moni-
puolisesti, harrastan (laiskahkosti) luovaa kirjoitta-
mista. Ihastelen sitä, mikä kuhina Joutsassa nykyisin 
käy kulttuuripuolella – uutta luodaan ja taidetta 
tuodaan meille melkein kotiovelle. 

Luukkanen Marianne
Kulttuuri on aina ollut rikastuttava osa elämääni. 
Taiteilijaäitini omistamassa Lempäälän Taidehovis-
sa toimin näyttelyjen järjestäjänä ja savenvalajan 
ammatissa. Nuorena soittelin kitaraa tyttöbändissä. 
Nykyisin sydäntä lähellä on kulttuurimaisemien 
hoito.

Peltoniemi Eero, ryhmän puheenjohtaja, valtuuston edustaja, eero.peltoniemi@pp.inet.fi, puh. 040 506 5649. 
Joutsan Seudun Taideseura ry, Joutsan Kino.
Tulin Joutsaan vuonna 1973 mökkiläiseksi. Vuonna 1982 tulin valituksi kulttuurisihteeriksi ja sitä virkaa hoi-
din kymmenkunta vuotta. Kirjastovirkailijan sijaisena olen toiminut sekä käynnistämässä nuorisotyöpajatoi-
mintaa. Jo virkakaudellani v. 1984 perustettiin kunnan omistama elokuvateatteri Joutsan Kino ja sen toimin-
nasta vastaan edelleen.
Olen nyt kuudetta kautta kunnanvaltuutettuna ja valtuuston 2. vpj. Lisäksi olen tarkastuslautakunnan puheen-
johtaja. 
Joutsan vireässä harrastustoiminnasta nautin kalastus-, metsästys- ja taidetoiminnoissa.

Pänkäläinen Seppo, vanhus- ja vammaisneuvoston 
edustaja.
Dir.mus., toiminut kuorojen johtajana yli 50 vuotta 
ja säveltänyt lukuisia kuoro- ja yksinlauluja. Konser-
toi edelleen laulajana ja toimii vapaaehtoistyönteki-
jänä syöpäyhdistyksessä.

Tapper Kari, hyvinvointi- ja sivistyslauta-
kunnan edustaja.

Kallioinen Matti, eläkeläisten edustaja.
Olen soittanut trumpettia yli 60 vuotta ja kymmenen 
vuoden ajan olen laulanut Leivonmäen kirkkokuo-
rossa ja useissa yhdistelmäkuoroissa. Mieliharras-
tukseni viime vuosina on ollut suomalaisen de-
sign-lasin keräily.

Työryhmän nykyiset jäsenet: 

TEKSTI: NINA KUIKKA
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Joutsan Joutopäivät juh-
lii 50-vuotisjuhlavuot-
taan. Teemana ovat pe-

rinteet ja nostalgia.
Tervanpoltto, taonta, 

sahti, kangaspuilla kudo-
tut työt, tanhu, Myllykos-
ki, Lotta-valokuvanäyttely, 
Joutopäivät filmatisointi… 
Perinteitä ja kädentaitoja 
on ohjelmistossa tarjolla 
runsaasti.

Talomuseolla voi viet-
tää koko lauantaipäivän. 
Järjestäjät kannustavat kut-
sumaan vanhat kouluka-
verit ja työporukat koolle 
Talomuseon tuttuun pi-
hapiiriin. Lauantaina Ta-
lomuseolla on ohjelmaa 
lastenjuhlasta perinnenäy-
töksiin, tanssimusiikkiin 
ja myöhäisillan show-mei-
ninkeihin.

Kansallinen herääminen al-
koi Suomessa 1860-luvulta 
lähtien. Heräämisen myötä 

kesäjuhlia alettiin järjestää myös 
Joutsassa 1900- luvun alkupuolel-
ta lähtien  Nuorisoseuran  toimes-
ta. Vuonna 1955 ja muutamana 
vuotena sen jälkeen järjestettiin 
Joutsassa suuret kotiseutujuhlat, 
joiden pääohjelmana oli näyttä-
vä ja monipuolinen historialli-
nen kulkue. Ennen talomuseon 
valmistumista juhlapaikkoina oli 
mm. yhteiskoulun kenttä, Marjo-
taipaleen Maapirtti ja Tervaniemi. 
Joutsan Talomuseon vihkiäisjuhla 
järjestettiin vuonna 1968 ja kol-
mena seuraavana kesänä juhan-
nuksen tienoilla pidettiin Pitäjän-
juhlat.

Kotiseututyön pioneeri Lauri 
Mäkelä ja kirkkoherra Juho Kiiski 
neuvottelivat keskenään suuren 
kotisetujuhlan järjestämisestä ja 
pian sen jälkeen muiden paikal-
listen aktiivien kanssa. Hanke sai 
laajaa kannatusta ja niinpä kesäl-
lä 1972 järjestettiin ensimmäiset 
Joutopäivät. Ensin ajatuksena oli 
pitää Joutoviikko, mutta Veli Töy-
rylän ehdotuksesta juhlien nimek-
si tuli Joutopäivät. Veli Töyrylä 
valittiin ensimmäisten Joutopäi-
vien ohjelmatoimikunnan sihtee-
riksi ja hänen tehtäväkseen tuli 
laatia Joutopäivien ohjelmaluon-
nos. Jo seuraavana vuonna Veli 
valittiin Joutsan Joutopäivien toi-
minnanjohtajaksi ja hän hoiti tätä 
tehtävää ansiokkaasti 25 vuotta.

Joutopäivien ohjelman iso-
na periaatteena oli tarjota eri 
ikäryhmille tasapuolisesti kiin-
nostavaa ohjelmaa. Ohjelmas-
sa oli laajasti perinnettä, ku-
ten työ-, kilpailu-, ruokailu-, 

MUSIIKKIA 
JP-Musaklubi Huttulassa

Suonteen Soitto  
Café Meijerinliiterissä

MusaSunnuntai  
Taidelaitos  

Haihatuksessa

KULTTUURIA 
Kineettisen taiteen talo

Joutopäiväseminaari
Perinnepiknik

Haihatuksen kesänäyttely
Perinnenäytöksiä

Talkooteatteri Talomuseolla

ELÄMYKSIÄ
Ilta Talomuseolla

Markkinat Uimalassa
Lastenjuhla Talomuseolla

Joutohölkkä
Sirkus Haihatuksessa
... ja ainutlaatuinen  

Joutopäivät-elokuva!

PERINTEITÄ JA NOSTALGIAA

@joutopaivat www.joutsa.fi/jouto @joutsan_joutopaivat

50-vuotisjuhlavuosi

Jo
ut

sa
n J

out

opäivät tulossa taas 30.6.-3.7.2022

Joutsan Joutopäivät 50 vuotta!
Markkinat pidetään Ui-

malan upeassa järvimai-
semassa. Hölkkä juostaan 
perinteiseen tapaan Jout-
san Urheilukentällä. Tai-
detta monille aisteille voi 
kokea Haihatuksessa, uu-
dessa Kineettisen taiteen 
talossa, taidenäyttelyssä 
ja kesäteatterissa. Musiik-
kielämykset alkavat tors- 
tai-iltana Café Meijerinlii-
terin Suonteen Soitossa, 
jatkuvat perjantaina Hut-
tulan JP-Musaklubilla, lau-
antaina Talomuseon illassa 
sekä Haihatuksen Musa- 
Sunnuntaissa. 

Tervetuloa Joutopäivil-
le!

TEKSTI: ILONA SAVITIE

Joutopäivien historiaa

Joutopäivien roolihahmo
Joutomies Hannu Piira.

Kansantanssit
 Joutopäivillä.

Tukkilaiskisat 
Viherillä.

Tanssit Talomuseolla.
pukeutumis-, musiikki- ja vapaa- 
ajanviettoperinnettä.  Joutopäivä-
näyttämönä toimivat Viherinvir-
ta, Ala-Hulikkalan piha, Uimalan 
ranta ja Talomuseo.  Perinnettä 
kunnioitettiin valitsemalla perin-
nemestareita pitäjäläisten keskuu-
desta. Joutopäivät hyväksyttiin jo 
vuonna 1978 arvostettuun Fin-
lands  Festivals –ketjuun.

Joutopäivillä on vieraillut kym-
meniä ulkomaalaisia esiintyjäryh-
miä sekä kotimaisia huippuartis-
teja. Markkinakenttä tivoleineen 
kuului myös osana tähän kansan-
juhlaan.

Joutopäivien roolihahmo on 
ollut pellavapukuinen ja tuohi-
virsut jalassa kulkeva Joutomies. 
Ensimmäisenä tässä tehtävässä 
toimi Heikki Jaatinen kymmenen 
vuotta, seuraavaksi Hannu Piira 
36 vuotta ja Heikki Utula vuodes-
ta 2017 lähtien.

Joutopäivien pääjärjestäjänä on 
ollut kunta yhdessä järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Kunta siirsi vastuun Joutopäi-
vien järjestämisestä Joutsan yrittä-

jille vuonna 2012. Yrittäjät toimi-
vat järjestäjinä kunnalta saamansa 
määrärahan puitteissa.

Joutsan Joutopäivät ovat olleet 
merkittävä tapahtuma paikkakun-
nalla ja tehneet Joutsaa tunnetuk-
si ympäri Suomea.

TEKSTI: ARTO HÖLTTÄ
KUVAT: JOUTSAN KUNNAN

 ARKISTO
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Koronaepidemian kes-
kelläkin Helperissä on 
pystytty järjestämään mo-
nenlaista toimintaa niin 
Helperin tiloissa kuin sen 
ulkopuolella rajoitukset 
ja jokaisen yksilön turval-
lisuus huomioiden.

Lumien sulaessa pois 
otimme innolla riksapyö-
rän käyttöömme. Riksalla 
tuli ajeltua useasti aina 
ensilumen tuloon asti. 
Riksapyörä on tykätty vä-
line keskuudessamme ja 
se mahdollistaa pidem-
mätkin lenkit kaikenkun-
toisille asiakkaille. 

Keski-Suomen te-toimisto järjestää vuo-
sittain Pop-Up päiviä Joutsan TyöVarikol-
la, viimemmäksi 12.5.2022. Pop Up -päi-
vissä asiakas pääsee ilman aikavarausta 
te-palvelun asiantuntijan juttusille ja saa 
opastusta työnhakuun ja työllistymiseen 
liittyvistä asioista. Työnhakijan uusi asia-
kaspalvelumalli astui voimaan 2.5.2022. 
Uuden mallin periaatteiden mukaan työtä 
on haettava 0-4 työpaikkaa kuukaudessa 
asiakkaan tilanteesta riippuen ja asiak-
kaalle tarjotaan entistä yksilöllisempää ja 
tiiviimpää palvelua kohti työllistymistä. 
Työmarkkinatori tulee korvaamaan te-pal-
velut.fi sivuston.

Joutsan TyöVarikolta ja nuorten työpa-
jalta on saatavissa paikallisesti opastusta 
ja infoa työnhakuun liittyvistä asioista. 
Työpajan ohjaajat antavat neuvontaa ja 
ohjausta digitaidoissa, koulutukseen ja 
opiskeluun liittyvissä asioissa sekä myös 
talous- ja velka-asioihin liittyvissä asiois-
sa ohjataan oikean palvelun piiriin. Työ-
kokeilu ja palkkatuki työpaikkojen etsin-
nässä avustetaan paikallisesti asiakkaita. 
Joutsan TyöVarikolla ja nuorten työpajalla 
pidetään avoimet ovet tiistaina 7.6.2022 

Te-palveluja paikallisesti

klo 12-15, jolloin voi tulla tutustumaan 
työpajan tiloihin ja toimintaan avoimella 
tutustumiskierroksella.

Työpajatoiminnassa välineinä esimer-
kiksi työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 
apuna käytetään kykyviisaria ja työval-
mennuksen erilaisia keinoja. Yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa työpaja voi tukea 
asiakkaan tilannetta, esim. terveydenhuol-
lon erityispalveluiden, kuten toimintate-
rapeutin kanssa. Mikäli työttömän hen-

kilön työ- ja toimintakyky askarruttaa ja 
tarvitsee työkyvyn arviota, voi työtön ottaa 
yhteyttä terveydenhuoltoon työttömille 
suunnatun työttömien terveystarkastuksen 
palvelunumeron 014 269 0244 kautta, soit-
toaika ma-pe klo 8-10. Aikuisten päihde- ja 
mielenterveysasioissa voi olla yhteydessä  
numeroon 014 269 8479.

TEKSTI: MARJO HUIKKO
(KUVASSA)

Helperin vuosikatsaus 2021

Yksi vuoden 2021 ja 
aiempienkin vuosien ko-
hokohdista oli leiripäivä 
Pekkasissa. Pekkasten 
leiripäivä on jokavuoti-
nen perinteemme ja asi-
akkaiden keskuudessa 
hyvin tykätty ja odotettu 
tapahtuma. Leiripäivät 
toteutetaan yhteistyös-
sä Joutsan seurakunnan 
kanssa ja usein saamme 
paikalle myös Keski- 
Suomen seurakuntien ke-
hitysvammatyön papin, 
Maarit Nuopposen. Päivä 
alkaa aina lipunnostolla, 
jonka jälkeen on ulkoilua 

sään salliessa erilaisten 
rastitehtävien merkeissä. 
Jokaiseen leiripäivääm-
me sisältyy ehtoollis-
hartaus, joka on monelle 
hyvin tärkeä ja tuntei-
kas tapahtuma. Maittava 
lounas ja kädentaitohet-
ki ovat myös osa iloista 
leiripäiväämme. 

Helteiden aikaan kä-
vimme koko porukan 
voimin Joutsan Uima-
lassa uimassa ja nautti-
massa eväitä kauniina 
kesäpäivänä. Vallaspel-
lon koululla vietimme 
ihanan kesäpäivän hy-
vän ruoan, uimisen, sau-
nomisen ja kalastuksen 
merkeissä. Jäätelökioskit 
ovat kesällä olleet mie-
luisia lenkkeilykohteita. 
Kävimme myös katso-
massa pienellä porukalla 
Syvälahden lavalla Kul-
kukoirat-laulunäytel-
mää, josta tykkäsimme 
kovasti. 

Omasta pihapiiristäm-
me löytyy loistava ulkoi-
lupaikka Pohvinpuisto, 
jossa usein paistamme 
makkaraa tai nautimme 
päiväkahvit. Kesällä hy-
vän sään aikaan Pohvin-

puisto on toiminut myös 
musiikkituokioidemme 
ja pihapeliemme tapah-
tumapaikkana. Helperin 
asiakkaat ovat myös osal-
taan huolehtineet puis-
ton siisteydestä. 

TEKSTI: KAISA KOSONEN

Riksapyöräilyä toukokuussa.

Grillailua ja pelailua huhtikuussa.

Pekkasten leirillä elokuussa.

Kansantanssit
 Joutopäivillä.

Tukkilaiskisat 
Viherillä.
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Tietovisailukysymyksiä
Joutsaan liittyen 
Vastauksia voi etsiä mm. www.joutsa.fi
Oikeat vastaukset tulevat heinäkuussa kunnan 
nettisivuille.  

1. Minä vuonna Joutsan kunta on perustettu?

2. Mitä murretta Joutsassa puhutaan (nykyisin tosin vähemmän)?

3. Luettele Joutsan naapurikunnat, joiden kanssa sillä on yhteistä maa-

rajaa (7): 

4. Joutsa sijaitsee järvien keskellä. Alueella sijaitsevia järviä ovat esimer-

kiksi Jääsjärvi ja Suontee. Kumpi näistä on pinta-alaltaan suurempi?

5. Missä muualla Suomessa sijaitsee Suontee-niminen järvi?

6. Tammimäki sijaitsee Joutsan länsiosissa ja on Keski-Suomen korkeim-

pia mäkiä. Mikä sen korkeus on: a) 196 m b) 242 m c) 286 m?

7. Mistä on tunnettu leivonmäkinen Toivo (Nikodemus) Häkkinen?

8. Mikä eläin nähdään Leivonmäen kansallispuiston tunnuksessa?  

9. Kuka formula 1 -kuski on mökkeillyt Rutalahdessa?

10. Mikä tie kulki Leivonmäen ja Joutsan taajamien ohi ennen kuin ne-

lostie siirtyi Päijänteen itäpuolelle?

11. Kuinka mones Joutopäivä-kesäjuhla järjestetään tänä kesänä (vuon-

na 2022)?

12. Ketä oli esiintymässä viime kesänä (2021) Joutorockissa?

13. Miten voit varata pelivuoron Joutsan koulukeskuksen lähellä sijaitse-

valta tenniskentältä?

14. Jos haluat kipaista kesäisellä uinnilla hoidetulla uimarannalla, niin 

mitkä kaksi sellaista Joutsasta löytää?

15. Mikä on sinun mielestäsi parasta Joutsan kesässä?

          Kyselyn laatija Mika Sirkka


