
Jarin tervehdys 
Myönnän kuuluvani niihin, jotka arvostavat 
suomalaisen luonnon neljää hyvin erilaista 
vuodenaikaa. En tiedä voiko kesällä olla liian 
lämmintä tai talvella liikaa lunta, mutta 
poikkeustilanteet aiheuttavat aina omia 
ongelmiaan arjessa. 

Mielestäni olemme onnistuneet Heinolassa 
erilaisissa poikkeusolosuhteissa kuitenkin 
varsin hyvin, kiitos osaavan ja motivoituneen 
henkilökunnan sekä osin eri kumppaneiden 
avulla. Toivon osaltani ymmärrystä, että myös 
kaupungille muuttuva arki edellyttää reagoin-
tia ja muutoksia, jotka vievät oman aikansa.

Kuluvan vuoden suurin muutos liittyy hyvin-
vointialueuudistukseen, joka vaikuttaa meihin 
kaikkiin. Heinolan kaupungille se tarkoittaa 
identiteettimme ja toimintakulttuuriimme 
uudistamista. Osallistu sinäkin strategiatyö-
hön, jonka pohjalta lähdemme sitä 
rakentamaan!

Hyvää kevättä kaikille!

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Kaupunginmuseo 
• 31.1.–29.4. Elämänhetkien tallentajat 2. Heinolan his-

toriaa Pihlojen kuva-arkistosta 1950-luvulta lähtien. 
• 12.4–30.4. Yhdessä. Juliana-yhteisön elämää.   

Taidemuseo 
• 29.1.–6.3. Roy Aurinko. Rikastettu maisema       

(maalauksia). 
• 12.3–29.4. Timo Tähkänen. Etäisyyksiä (maalauksia, 

installaatioita, koosteita). 

Talven ja valon juhla 24.–27.2.
• Valotaidetta esillä WPK-talolta, Rantapuiston kautta 

aina Siltasaareen asti.  

Tekemistä nuorille 
• Minipleissin päiväleiri 28.2.–3.3.2022: 3.–6.-luokka-

laisille Nuorisotila Pleissillä. 
• Ei mitään tekemistä -leiri 28.2.–3.3.2022: 7.–9.-luok-

kalaisille Saksalan Seikkailukeskuksessa. 
• Bändileiri 28.2.–3.3.2022: 13–17-vuotiaille Heinolan 

lukiolla. 

Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautuminen sekä muut 
hiihtoloman ohjelmat: www.heinola.fi

Kansallisen kaupunkipuiston juhlapäivä 
• 6.5.2022 juhlitaan lukiolla Heinolan kansallisen  

kaupunkipuiston 20-vuotissyntymäpäivää.

HUOM! Tapahtumat toteutuvat, mikäli vallitseva ko-
ronatilanne antaa myöten. Katso kaikki tapahtumat 
kaupungin verkkosivuilta: www.heinola.fi/tapahtumat.

Merkkaa suunnitellut 
kevään 2022 tapahtumat 

kalenteriin ylös
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Ilmanlaatua mitataan 
Tommolassa ja Vierumäellä 
Tammikuun 6. päivä alkoivat vuoden kestävät ilmanlaadun 
mittaukset Tommolassa kaupungin varikolla sekä Vieru-
mäen koululla. Jatkuvatoimisesti mitataan hengitettävien 
hiukkasten, pienhiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia. 
Lisäksi mitataan PAH-yhdisteiden pitoisuuksia menetelmäl-
lä, joka perustuu näytteiden keruuseen ja laboratorioana-
lyysiin. 

Mittauspaikat edustavat teollisuuslaitosten läheisiä asuina-
lueita. Liikenteen ilmanlaatuvaikutusten suhteen ne edus-
tavat yleistä altistumista Heinolan taajamissa, eivät paikko-
ja, joissa altistuminen liikenteen päästöille on suurinta. 

Tämän yhteistarkkailun lisäksi jatkuu edelleen kaupungin 
varikolla Stora Enso Oyj:n teettämä haisevien rikkiyhdistei-
den pitoisuuksien jatkuvatoiminen mittaus.  

Lisätietoa ja linkit jatkuvatoimisten mittausten 
tuloksiin: www.heinola.fi/ilmanlaatu

Onko sinun yrityksesi 
matkalla kohti hiili-
neutraaliutta – ryhdy 
ilmastokumppaniksi 
Ilmastokumppanuus tarjoaa organi-
saatioille helpon tavan aloittaa ilmas-
totyö, on kyseessä yhden henkilön 
yritys tai isompi liiketoiminta. 

Päijät-Hämeen liitto yhdessä kuntien 
kanssa tarjoaa Ilmastokumppanuutta 
kaikille yrityksille ja yhteisöille 
Päijät-Hämeessä. 

Kumppanuus tarjoaa jäsenilleen mm. 
vertaistukea sekä aiheeseen sopivia 
tilaisuuksia, joissa on mahdollista 
oppia ja saada tukea.  

Ensimmäiset ilmastokumppanuus-
sitoumukset tehtiin marraskuussa 
2021. Heinolasta ilmastokumppa-
neiksi lähtivät Heinolan Heinäsaari, 
Tiipakka ja Tuulivet sekä joulukuussa 
Kupari ja Pilli Oy eli Vidnäsin kartano.  

Seuraako sinun yrityksesi 
polkua kohti hiilineutraaliutta? 
Ota haaste vastaan ja ryhdy 
ilmastokumppaniksi. 

Lisätietoa:
Päijät-Hämeen Liiton verkkosivut: 
paijat-hame.fi/ilmastokumppanuus/
mukaan-ilmastokumppaniksi/

Rakennusvalvonnan uusi sähköinen 
asiointipalvelu 
Kauppapalvelun kautta voit verkossa ostaa mm. haluamasi 
lupakuvat. Tällä hetkellä tuotteet voi maksaa vain verkko-
maksuna. Kevään aikana saamme palveluun myös lasku-
tusmahdollisuuden, joten jatkossa voit tilata piirustuksia ja 
asiakirjoja myös vanhojen arkistojen ajalta. 

Tutustu palveluun: www.heinola.fi > asuminen ja 
ympäristö > Rakentaminen > Arkistopalvelut

Rakennusvalvonta muistuttaa
Jos haluat varmistaa, että rakennuslupa myönnetään ennen 
kesälomia, kannattaa lupahakemus liitteineen jättää hyvissä 
ajoin, viimeistään maaliskuun aikana.

Y M PÄ R I STÖ I L M ASTO
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Matkahuollon Heinolan 
asiamiespisteen paket-
tipalvelut palvelevat 
Työpaja Torpalla 
Matkahuollon asiamiespisteen pa-
kettipalvelut avattiin 17.1.2022 Työpa-
ja Torpalla osoitteessa Reumantie 4 
(vanha ”Mattisen” kiinteistö). Matka-
huollon pakettipisteistä voi lähettää ja 
noutaa paketteja. Pakettipisteistä voi 
myös palauttaa verkkokaupasta tilat-
tuja paketteja. 

Sisäänkäynti Reumantien puolelta 
tapahtuu Postin logistiikkakeskuksen 
vierestä. 

Palvelu on avoinna ma–pe klo 8–17.

Nuorten kesätyöpaikkojen hakuaika 
päättyy 28.2. 
Heinolan kaupunki tarjoaa kesällä jopa 140 kesätyöpaikkaa 
heinolalaisille 15–17-vuotiaille nuorille kaupungin eri toimi-
aloilla. Kesätyöpaikkoihin haetaan sähköisesti Kuntarekry.
fi-palvelussa. 
Lue lisää: www.heinola.fi > kaupunki ja päätöksenteko > 
avoimet työpaikat

Kuntalainen, tule mukaan kehittä-
mään Heinolaa! Osallistuvan 
budjetoinnin ideavaihe: 1.–18.3.2022.
Onko mielessäsi jokin asia, mikä vaatisi Heinolan kaupungilta 
toimeen ryhtymistä? Osallistuva budjetointi (osbu) mahdol-
listaa asukkaiden päättää siitä, miten ja mihin kehitystyöhön 
varatut varat kaupungissamme kohdennetaan. 

Budjetti vuodelle 2022 on 50 000 € ja se toistuu samansuu-
ruisena vuosina 2023–2024. Ohjenuorana on, että ideoiden 
tulee sopia annettuun budjettiin ja ne ovat kaupungin 
toteutettavissa. 

Teemat kehitysideoille: 
• vapaa-aika ja harrastaminen 
• ympäristö ja luonto
• lapset ja nuoret 
• muu, mikä? 

Osbu etenee ideoi, osallistu ja äänestä -toimintamallin 
mukaan seuraavin askelmerkein: 
• ideavaihe: 1.–18.3.2022
• työpajat: huhtikuu
• äänestys suosituimmista ideoista: toukokuu
• päätös toteutettavista ideoista 16.5.2022.

Löydät tarkemmat ohjeet, miten pääset osallistumaan 
osbuun, kaupungin verkkosivuilta: www.heinola.fi/osbu.

Katumestarin terveiset 
Talven aikana on saatu mukavasti 
lunta, mikä on pitänytkin katuyksikön 
kiireisenä. Kaupunki vastaa ajoratojen 
sekä yhdistettyjen jalankulku- ja pyö-
räteiden talvikunnossapidosta.  

Katuun rajoittuvan tontin haltijan on 
hyvä muistaa, että vastuu lumen ja 
jään poistamisesta tontin kohdalla 
olevalta jalkakäytävältä kuuluu ton-
tin haltijalle. Velvollisuuksiin kuuluu 
myös aurauksissa mahdollisesti syn-
tyvien lumivallien poisto sekä liukkau-
dentorjunta. Jalkakäytävän viereinen 
sadevesikaivon ritiläkansi on pidettävä 
lumesta ja jäästä puhtaana, jotta sula-
misvesien aikana kadut eivät tulvi.

Kuntaliiton laatimat kuvaukset ka-
tualueiden hoidon vastuista löydät 
kaupungin verkkosivuilta: 
www.heinola.fi > Asuminen ja Ympä-
ristö > Kadut, puistot ja yleiset alueet 
> Katujen kunnossapito. Tässä myös 
suora linkki QR-koodina.

OSBU
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Kuntastrategiaa tulee kuntalain mukaan päivittää vastaamaan tulevia 
toimintaympäristön muutoksia. Suurin toimintaympäristössä tapahtuva 
muutos on v. 2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus, joka tulee 
vaikuttamaan merkittävästi koko kaupunkiorganisaatioon, kun sote-
toimiala ja siihen liittyvät tukipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.  

Päivitysprosessia tehdään osallistaen eri osapuolia 

Tavoitteena on luottamushenkilöiden, kaupungin henkilöstön ja muiden 
sidosryhmien osallistaminen strategian päivitysprosessiin kyselyiden 
sekä työpajojen avulla. Työ ajoittuu tammi-huhtikuulle siten, että 
valtuusto hyväksyy päivitetyn strategian kokouksessaan toukokuussa 
2022.   

Kirjasto 

• Ma–to klo 9–19 
• Pe ja aatot klo 9–17 
• La klo 9–15 
• Omatoimikirjasto joka   

päivä klo 6–22. 

Poikkeukset keväällä:  
• To 14.4. kiirastorstai klo 

9–17 
• Pe 15.4.–ma 18.4. pääsiäi-

nen suljettu 
• Ke 25.5. helatorstain aatto  

klo 9–17 
• To 26.5. helatorstai       

suljettu. 

Seuraa kaupungin 
verkkosivuilla 

ajankohtaista tiedotusta:
www.heinola.fi 

Seuraava Heinola hyppysissä 
-asukaslehtinen ilmestyy 5/2022

Mistä asioista sinä haluaisit saada tietoa asukaslehtisessä? Juttuvinkit 
ja palautteet otetaan vastaan sähköpostitse: viestinta@heinola.fi

Puhelinvaihde

Puhelinvaihde palvelee 
seuraavasti:
• Puh. 03 849 30
• Ma–to klo 8.30–15.30
• Pe ja juhlapyhien aattoina              

klo 8.30–15.

Uimahalli

28.2.–29.4.2022
• Ma klo 12–18.30     
• Ti klo 8–19
• Ke klo 8–19
• To klo 8–19
• Pe klo 12–18.30
• La klo 10–15
• Su klo 10–15.

Poikkeusajat:
• 15.4. pitkäperjantai suljettu
• 18.4. 2. pääsiäispäivä klo 

10–15

Altailla oloaika päättyy 30 
minuuttia sisäänpääsyajan 
jälkeen. Hallista on poistut-
tava tunti sisäänpääsyajan 
päättymisestä.

Aamu-uinti:
• Ti klo 6–8
• To klo 6–8
• Ei kertamaksua.

Strategiatyön eteneminen 

kevät 2022

Helmi Maalis Huhti Touko

2/22 kysely 
sidosryhmille

7.3. valtuuston iltakoulu

17.–18.3. osallistavat 
työpajat henkilöstölle 
ja sidosryhmille

30.3.–1.4. valtuuston 
strategiaseminaari

16.5. Heinolan 
valtuusto tekee 
päätöksen päi-
vitetystä stra-
tegiasta

K E H I T TÄ M I N E N

Kaupungin strategiaa 
päivitetään kevään aikana

AU K I O LOA JAT


