Heinola hyppysissä
Kaupungin asukaslehtinen 5/2022
Julkinen tiedote

Jarin tervehdys

Kesän 2022 tapahtumat

Polkupyörän huolto, pihatyöt, klapihommat
tai laiturin asennus. Kevät on täällä. Meillä
kaikilla on varmaan omat rutiinimme ja tehtävämme, kun siirrymme kohti kesää. Näin on
myös kaupunkiorganisaation osalta. Talvi- ja
kevätkauden muuttuessa kesäksi palveluiden
kysyntä muuttuu ja sen mukaisia muutoksia
toteutetaan palvelutuotannossa.
Kaupunki ei lomaile, mutta erityisesti näinä aikoina on tärkeää, että sen henkilökunta pystyy lomansa pitämään, sillä syksy on
haasteineen pian edessä. Syksyllä laaditaan
mm. historiallista talousarviota kun hyvinvointialueuudistus toteutuu vuoden 2023 alusta.
Tämä tarkoittaa käytännössä talousarvion
puolittumista. Talousarvion laadintaan vaikuttaa myös kevään aikana osallistaen toteutettu
strategiapäivitys, jossa on pyritty huomiomaan
toimintaympäristön muutokset ja varautumaan myös tulevaan.
Mutta ennen syksyn haasteita, nautitaan
kaikki kesän valosta ja lämmöstä, hyvää kesää kaikille!
Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Kaupunginmuseo
•

29.5.–30.10. Ruokajuurilla. Näyttely ruoan kulttuurihistoriasta.

Taidemuseo
•

29.5.–28.8. Rikki! Keramiikkakommentteja. Tuula
Lehtinen, Maria Stereo, Niina Villanueva.

Lääninkivalteri Aschanin talon elämää
1700-luvun tapaan
•
•

1.6.–31.8. Aschanin talon ovet avoinna.
Luottopiika Anna Tirkottaren ruokapulmia -kierrokset sunnuntaisin 12.6.–7.8. (ei 10.7.). Aloitus klo 12.00
ja 14.00.

Kesäteatteri
•
•
•
•

16.6.–27.7. Flirttikurssi 55+.
9.7. Ismo Leikola - Ei mitään vakavaa.
6.8. Komediafestivaali on the Road: Ali Jahangiri,
Niko Kivelä ja Ilari Johansson.
7.8. Heinolassa jyrää.

Muita tapahtumia
•
•
•

•
•
•

28.5. Heinolan kesänavaus Heinolan satamassa.
1.6. Ikäihmisten liikuntakarkelot Maaherranpuistossa
klo 10–12.
4.6. Perhepuiston avajaiset klo 10–16. Perhepuiston
liikennepuistossa käytössä erilaisia polkuautoja,
potkulautoja ja -pyöriä. Uusi Pumptrack-rata on nyt
myös käytössä.
27.7. Unikeon päivä Kylpylän uimarannalla.
6.8. Heinola Street Food WPK-talon pihapiirissä ja
kauppakadulla.
20.–21.8. Unelmien Heinola.

YM PÄ R I STÖ

ILMASTO

Vinkit pihan kevätsiivoukseen
Nappaa tästä vinkit oman pihan kevätsiivoukseen ja varmista omalta osaltasi yhteisen asuinympäristön siisteys sekä
turvallisuus!
•

Älä varastoi kiinteistön pihapiirissä mitään vaarallisia
jätteitä, kuten kemikaaleja, öljyjä tai muita ympäristölle haitallisia aineita, vaan toimita ne lajitteluasemalle
hävitettäväksi.

•

Romuajoneuvojen varastointi kiinteistöllä ei ole sallittua,
vaan ne tulee toimittaa asianmukaisesti romutettavaksi.
Auton romuttaminen on Suomessa kuluttajalle maksutonta. Palveluntarjoajista esimerkiksi Kuusakoski Oy
myös noutaa romuajoneuvon kotoa maksutta.

•

Rakennus- ja remontointihommista syntyvät jätteet ja
yli jääneet rakennustarvikkeet voit viedä asianmukaisesti lajiteltuna lajitteluasemalle.

•

Sekalainen metalliromu sisältää materiaaleja, joilla on
suuri kierrätysarvo. Sama koskee käytöstä poistuneita
tai rikkinäisiä kodinkoneita ja muuta sähkö- ja elektroniikkaromua. Toimita kierrätyskelpoisia materiaaleja
sisältävät romut lajitteluasemalle tai keräyspisteelle, tai
tilaa suuremmille määrille palveluntarjoajalta nouto.

•

Huolehdi risu- ja haravointijätteen asianmukaisesta hävittämisestä joko kompostoimalla ne omassa puutarhakompostissa tai toimittamalla lajitteluasemalle. Muista,
että risuja ja lehtiä ei saa hävittää polttamalla. Puutarhajätteitä ei myöskään saa viedä oman tontin ulkopuoliseen luontoon.

•

Pihaa ja puutarhaa valtaavien vieraslajien, kuten kurtturuusun, jättipalsamin ja lupiinin hävittäminen on helpointa, kun kasvit eivät vielä ole ehtineet muodostaa
siemeniä. Älä kompostoi vieraslajien kasvinosia puutarhakompostissa, vaan laita ne biojäteastiaan tai toimita
lajitteluasemalle hävitettäväksi.

TONTIT

Sinitaipaleen tonttien myynti
Myynti on avoinna huutokaupat.com -sivustolla 13.5.–
5.6.2022. Kohteita ovat:
• Ruukinranta 9 (kuivanmaantontti)
• Kallioranta 14 ja Ruukinranta 19 (rantatontit).
Muut uudet tontit menevät varattavaksi viikolla 23,
huutokauppojen jälkeen.

Onko sinun yrityksesi
matkalla kohti hiilineutraaliutta – ryhdy
ilmastokumppaniksi
Ilmastokumppaneita on nyt Päijät-Hämeessä jo 50 kappaletta ja Heinolassa neljä - Heinolan Heinäsaari
Oy, Tiipakka Oy Saippuakahvila ja
Heinolan Eläinlääkäriasema Tuulivet
Oy sekä Kupari ja Pilli Oy Vidnäsin
kartano.
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.

Seuraako sinun yrityksesi
polkua kohti hiilineutraaliutta?
Ota haaste vastaan ja ryhdy
ilmastokumppaniksi.
Mukaan pääsee edelleen täyttämällä alkukartoituksen ja olemalla yhteydessä Johanna Snelliin (johanna.
snell@paijat-hame.fi).
Lisätietoa:
Päijät-Hämeen liiton verkkosivut:
paijat-hame.fi/ilmastokumppanuus/
mukaan-ilmastokumppaniksi/

JOUKKOLIIKENNE

Heinolassa on kattavat joukkoliikennepalvelut
Palvelubussi Kulkunen
Palveluliikenne on avointa joukkoliikennettä ja palvelu on
käytettävissä kenelle tahansa.
Matalan lattiansa ansiosta bussiin on helppo nousta ja
poistua. Kulkusen reittien aikataulut ovat joustavia, mikä
mahdollistaa liikuntarajoitteisten asiakkaiden hakemisen
kotiovelta asti, mikäli he ovat fyysisesti itse estyneet kulkemaan reitin varrelle. Näissä tapauksissa soita ja sovi nouto
ennakkoon kuljettajalta.
Palvelulinjat ajetaan kaksi kertaa viikossa. Reitti ajetaan ajopäivän aikana kaksi kertaa, jolloin asiointiaikaa keskustassa
jää kaksi tuntia. Tarkemmat aikataulut löydät kaupungin
nettisivuilta, tai voit pyytää aikatauluesitteen kaupungintalolta, kirjastosta tai kulkusen kyydistä.

Kutsutaksit palvelevat ympäri vuoden

V E N E I LY

Vierasvenesataman
uudet palvelut
Kaupungin keskustan tuntumassa
sijaitseva uudistettu vierasvenesatama
palvelee monipuolisesti venematkailijoita. Täysin uudesta satamapalvelurakennuksesta löytyvät korkealaatuiset,
erityisesti vierasveneilijöiden toivomat
palvelut. Palveluihin oikeuttavan koodin saa käyttöönsä maksamalla vierasvenepaikkamaksun 12 €/pvä:
• Suihku- ja sosiaalitilat
• Pyykin- ja astianpesuhuone
• Jätekatos.
Lisäksi satama-alueelta löytyy:
• Kahvila Tyyrpuuri
• Ravintola RantaCasino
• Sauna
• Inva-WC
• Polttoaineen jakelupiste
• Septi- ja pilssipumppu.

Kutsutaksitoiminta on matkustajien tilaamaa palveluliikennettä. Kutsutaksireitit ajetaan haja-asutusalueilla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kahdesti viikossa, ja monella
kylällä se onkin ainoa järjestetty joukkoliikenteen muoto.
Kutsutaksit palvelevat tarvittaessa kotiin asti ja korvaavat
tehokkaasti puuttuvat linja-autovuorot. Lähtö- ja paluuajat
sovitaan autoilijan kanssa, viimeistään edellisenä päivänä
ennen klo 18.

Vierasveneilijöiden palvelut tuottaa
Martti Pöyhönen:
martti.poyhonen@gmail.com
Laiturien kunnosta vastaa Heinolan
kaupunki: viherpalvelut@heinola.fi

Linja-autot

Vapaaoppilaspaikkojen
haku käynnissä

Heinolassa toimii paikallis- ja seutuliikennettä palvelevia
bussilinjoja, jotka kulkevat kaupungin sisäisesti sekä Lahteen, Päijät-Hämeen keskussairaalaan, Orimattilaan ja Sysmään.
Lisätietoja joukkoliikenteestä löydät kaupungin internetsivuilta, joille pääset vaikka tämän QR-koodin kautta:

MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopisto on vuosien ajan saanut
Heinolalaisilta yhteisöiltä ja yrityksiltä
tukea oppilaittensa opintomaksuihin.
Nimikkopaikkojen lahjoittajat ovat
kustantaneet oppilaan lukuvuosimaksun. Vapaapaikat ja alennukset koskevat soitinopinnoissa olevia lapsia (ei
kuitenkaan avointa linjaa). Tanssiopintoihin on jaossa muutama Lions Club
Heinola ry:n lahjoittama vapaaoppilaspaikka.
Päätös vapaaoppilaspaikkojen myöntämisestä tehdään sosiaalisin perustein. Hakemus tulee täyttää verkossa tai toimittaa opiston kansliaan
17.6.2022 mennessä. Tarvittaessa voit
myös hakea lomakkeen kansliasta.

K E H I T TÄ M I N E N

OSBU
Osallistuva budjetointi etenee toteutukseen
Heinolassa on kokeiltu alkuvuoden aikana ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia. Prosessi on sisältänyt ideointivaiheen 1.3.-18.3., jonka
jälkeen 69 ideasta jalostettiin yhteiskehittämisen keinoin toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Yhteiskehittämisen jälkeen toteutettavissa olevat suosituimmat ideat on tuotu kaupunkilaisten äänestettäväksi ajalla
1.–13.5.2022.
Eniten ääniä saaneet hankeideat Heinolan kaupunki toteuttaa vuoden
2022 aikana budjetin sallimissa rajoissa (50 000 €/2022).

Kaupungin strategiaa päivitetty

A U K I O L O A J AT

Kirjasto
1.6.–19.6. ja 1.8.–31.8.
• Ma–to klo 9–19
• Pe klo 9–17
• La–su suljettu
• Omatoimikirjasto auki joka
päivä klo 6–22.
20.6.–31.7.
• Ma, to, pe klo 9–17
• Ti–ke klo 12–19
• La–su suljettu
• Pe 24.6. juhannusaatto
suljettu.
• Omatoimikirjasto auki joka
päivä klo 6–22.
Digiopastukset, kotikirjastopalvelu ja Celia-rekisteröinnit
kesätauolla.
Kirjastoauto Sulka ei aja 6.6.
– 13.8.

Spotti
11.7.–31.7. suljettu.

Lintuhoitola

Kaupungin strategiaa on päivitetty osallistavalla prosessilla alkuvuoden
aikana. Prosessi on sisältänyt mm. henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyitä,
työpajoja ja valtuuston iltakoulun. Lisäksi valtuusto piti
strategiaseminaarin 30.3.-1.4.2022 ja käsitteli strategian kokouksessaan
16.5.2022. Päivitetty strategia viedään täytäntöön osana vuoden 2023
talousarvion laadintaa.

1.6.–31.7.
• Ma–to klo 10–18
• Pe–su klo 10–16.

Kerro mielipiteesi Heinolan yhdyskuntateknisistä palveluista

4.6. alkaen
• Ma, ke, pe, la, su klo 10–16
• Ti, to klo 10–19.

Sinulla on nyt mahdollisuus antaa palautetta Heinolan katujen ja yleisten alueiden kunnosta sekä vesihuollon toimivuudesta ja asiakaspalvelusta.

Kylpylän uimaranta

FCG:n toteuttama kysely on avoinna 6.6. asti. Vastaamaan pääset
Heinolan kaupungin internetsivujen kautta. Kysely on lisäksi postitettu
paperisena 500 vastaajalle toukokuun alussa.
Pääset vastaamaan myös vaikka skannaamalla tämän QR-koodin:
Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kaksi
lippua Heinolan kesäteatteriin (Flirttikurssi 55+, kesä 2022).
Lippujen arvo on á 34 euroa.

Seuraava Heinola hyppysissä-asukaslehtinen ilmestyy
10/2022. Mistä asioista sinä haluaisit saada tietoa asukaslehtisessä?

Juttuvinkit ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen: viestinta@heinola.fi

Liikennepuisto

Valvonta 6.6.–7.8.
• Ma–su klo 10–18
Rantajumpat 7.6.–30.6.
• Ti, to klo 10–10.45 ja 17–
17.45 (ei 26.3. iltana)
Rantajumpat 5.7.–26.7.
• Ti klo 10–10.45.

Kaupungintalo
Puhelinvaihde
• Ma–to klo 8.30–15.30
• Pe klo 8.30–15.
Kaupungintalo ja asiakaspalvelu suljettu 4.7.–22.7.
www.heinola.fi

