Heinola hyppysissä
Kaupungin asukaslehtinen 10/2022
Julkinen tiedote

Jarin tervehdys
Syksyn ruska värittää luontoa ja uimavesi on
viilentynyt ainakin allekirjoittaneen osalta
ulottumattomiin. Energian hinta kannustaa
puutöihin syksylläkin. Nyt jos koska kannattaa
meidän jokaisen tarkastella omia käyttäytymismallejamme ja kulutustottumuksiamme.
Vaikka Ukrainan sodan johdosta ja sen seurauksista johtuen yleistilanne on harmaa,
uskon itse, että kyllä suomalaisen yhteiskunnan henkinen vahvuus ja sitkeys kannattelee
talven yli. Meidän vahvuutemme kansakuntana nivoutuu usein hankaliin ajankohtiin ja
siihen, kuinka me sieltä usein ponnistamme
kansainväliseksi ihmettelyn kohteeksi. Muistetaan pitää pienemmistä ja heikoimmista
huolta, sekä osaltamme toimia ymmärtäväisesti ja rakentavasti jos arjessamme koemme
muutoksia; meillä kun monet asiat ovat edelleen varsin hyvin.
Kaikesta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, aion
kohdata luottavaisin mielin myös tulevan talven.
Hyvää syksyä kaikille!
Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Loppuvuoden
2022 tapahtumat
Taidemuseo
•
•

15.10.–20.11. Jarmo Kukkonen: Jokivarren kuvia
(maalauksia).
8.12.–8.1. Heinolan taide 2022.

Kaupunginmuseo
•
•

1.11.–25.11. Näyttelyn vaihtaminen.
26.11.–8.1. Kaupunginmuseon joulu.

Musiikkiopisto
•
•
•
•
•
•

Ti 8.11. Oppilasilta klo 19.
Ke 16.11. Oppilasilta klo 19.
To 24.11. Pienten soittajien ilta klo 18.30.
To 1.12. Nuori Soittaa! klo 18.
To 8.12. Suomalaisen musiikin ilta klo 19.
Ti 13.12. Joulukonsertti lukion auditoriossa klo 18.

Muita tapahtumia
•

•

•
•

•
•
•
•
•

29.10. Kammotusten karnevaali. Koko perheen tapahtuma klo 18 alkaen Maaherranpuiston ympäristössä.
1.11. Keskustelutilaisuus asukkaille Päijät-Hämeen hyvinvointialueuudistuksesta klo 15.15–18.00
WPK-talolla.
1.11. Terveisiä Tommolasta. Asukastilaisuus klo 18
alkaen Tommolatuvalla.
14.11. Konkareiden kotipaikka. Asukastilaisuus
ikäihmisille klo 9 alkaen Möljänpuistossa. Jatkuu
WPK-talolla.
26.11. Joulunavaus Heinolan torilla.
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla Heinolan lukiolla.
10.12. Wanhan ajan joulu WPK-talolla.
11.12. Järjestöjen ja kädentaitajien myyjäiset
WPK-talolla.
16.-18.12. Joulupuu-näytelmä. Katuteatteri keskustan alueella.

ASUMINEN

A S I A K A S P A LV E L U

Yhdyskuntateknisten palveluiden
laatukyselyn tulokset julki

Asiakaspalvelupiste
Spotti

Heinolan kaupunki osallistui keväällä asukkaille kohdistettuun yhdyskuntateknisten palveluiden laatukyselyyn, joka
järjestettiin samanaikaisesti 27 kunnassa. Kyselyn toteutti
FCG. Arvioitavina osa-alueina olivat kadut, puistot, jätehuolto,
vesi- ja viemärihuolto sekä pelastustoimi. Erityisesti katujen
siisteys ja talvihoito on tulosten perusteella koettu Heinolassa hyvätasoiseksi.

Kaupungin asiakaspalvelu siirtyi
elokuun alussa Asiakaspalvelupiste
Spottiin torin laidalle osoitteeseen
Torikatu 8. Spotissa on kaksi asiakaskonetta sähköisten palvelukanavien käyttämiseksi sekä kaikki nähtävillä olevat asiakirjat, esim. kaavat ja
lupahakemukset.

Katumestarin terveiset

Kaupungintalossa ei enää ole asiakaspalvelupäivystystä ja talon ovista
voi kulkea ainoastaan kulkutunnisteella. Tapaamiset kaupungintalolla työskentelevien asiantuntijoiden
kanssa tulee sopia ennakkoon puhelimitse tai sähköpostitse.

Katualueeseen rajautuvan kiinteistön omistajan on hyvä
muistaa, että yleisen katualueen siisteydestä sen keskilinjaan
asti vastaa kyseisen kiinteistön omistaja. Siisteyden ylläpitoon kuuluu mm. roskien ja lehtien keruu.
Kiinteistöjen pensasaitojen tulee olla hoidettuja siten, etteivät ne aiheuta haittaa katualueen liikenteelle. Tontilla kasvavien puiden oksat eivät saa kasvaa ajoradalle. Tarkempia
ohjeita kiinteistöjen omistajien vastuusta suhteessa yleisiin
katualueisiin löydät kaupungin internetsivuilta.

KAUPUNKISUUNNITTELU

VUK-yleiskaava etenee
Masterplanista kaavoitustyöhön
Vierumäen ja urheiluopiston alueen elinkeinolähtöistä kehitysvisiota on ideoitu v. 2021 lopulta alkaen alueella kolme
kertaa järjestetyissä työpajoissa. Masterplaniksi kutsutun
työpajavaiheen tuloksena on syntynyt kunnianhimoinen visio
2035: Vierumäki muodostaa kokonaisuutena kansainvälisen
ja yhteisöllisen vihreän elinvoiman elävän kehitysympäristön.
Kehittämisen kärjiksi nähdään kestävän kehityksen yritysekosysteemi, vihreään liikkumiseen panostavat matkailun edelläkävijät sekä vähähiiliseen asumiseen liittyvä ihmisten arki ja
vapaa-aika.
Nyt vision pohjalta aloitetaan varsinaisen Vierumäki-Urheiluopisto-Konnivesi -osayleiskaavan (VUK) laatiminen. Kaavasuunnittelussakin tullaan olemaan laajalti yhteyksissä
alueen asukkaisiin, maanomistajiin ja muihin toimijoihin. Erilaisten selvitysten pohjalta kaavatyöllä kehitetään mm. monipuolista ja houkuttelevaa asumista, vähähiilistä rakentamista
sekä kestäviä energiaratkaisuja. Pitkäjänteisen yleiskaavatyön
rinnalla vision tavoitteita edistetään myös muilla nopeammilla toteutuspoluilla. Yleiskaavahankkeesta järjestetään kyläyhdistyksen kanssa asukastilaisuus 22.11.2022 klo 17 Vierumäen
Matkakeitaalla. Kahvi ja pullatkin kutsuvat paikalle.

LUKIO

Yhdeksän lukiolaista
opiskelijavaihtoon
Heinolan lukion yhdeksän nuorta 2.
vuosikurssilta osallistuu opiskelijavaihtoprojektiin lähtemällä Saksan
Peineen. Projekti perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon,
koska matkustusrahat on kerätty
kasaan talkootyöllä ja jokainen joutuu
myös kustantamaan itse osan matkakuluistaan.
Tarkoituksena on avartaa nuorten
maailmaa ja samalla edistää Heinolan lukion kansainvälisyyttä. Peine on
myös Heinolan kaupungin pitkäaikainen ystävyyskaupunki.
Projektiin osallistuminen kasvattaa
nuorten organisaatiotaitoja, vastuunkantoa ja se opettaa nuorille myös
matemaattisia taitoja, kun yhteisbudjettia täytyy suunnitella ja hallita.
Opiskelijaprojektiin osalllistuvat AlDulaimi Hazim, Pettersen Markus,
Haavisto Karoliina, Lehtinen Joona,
Mutanen Santeri, Peltomaa Reko, Poskiparta Silja, Saarinen Niklas ja Sillfors
Eedit. Ohjaavina opettajina toimivat
Elina Peltomäki ja Antti Romunen.

N U O R I S O P A LV E L U T

Nuorisopalveluiden syksy on
käynnistynyt aktiivisena
Nuorisotila Pleissin toiminta on matalan kynnyksen toimintaa 13–17-vuotiaille. Pleissi toimii nuorten kokoontumispaikkana, jossa on mahdollisuus
osallistua erilaisiin toimintoihin tai tulla viettämään vapaa-aikaa ystävien kanssa. Lukion yhteydessä sijaitseva Pleissi on avoinna maanantaisin,
tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14–20
sekä kuun viimeisenä lauantaina klo 15–21. Alakouluikäisille toimintaa on Jyrängön ja Sinilähteen
kouluilla sekä Pleissillä iltapäiväisin.
Uutena toimintana syksyllä on käynnistynyt erityisryhmien nuorisotilatoiminta, joka järjestetään
Pleissillä kerran kuussa lauantaisin klo 14–16.
Seuraavat päivät ovat 12.11. ja 10.12. Pääset pelaamaan erilaisia pelejä, kokkailemaan, juttelemaan
ohjaajien ja muiden nuorten kanssa ja tietenkin
myös suunnittelemaan mieluista ohjelmaa!

ILMASTO

Heinolan ilmastotiekartta
(HIT)
Heinolan kaupunginhallitus hyväksyi Heinolan
ilmastotiekartan kokouksessaan 26.9.2022. Valtuusto on käsitellyt asiaa puolestaan kokouksessaan 3.10.2022.
Ilmastotiekartan tavoitteena on edistää Heinolan
vihreää imagoa ja elinvoimaisuutta, avata uusia
mahdollisuuksia kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle, lisätä yleistä hyvinvointia kaupungissa sekä
edistää Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Ilmastotiekartan viitekehys ja
keskeiset teemat

Koulunuorisotyötä tehdään ryhmäytymisen ja
välituntityöskentelyn muodoin. Saksalan Seikkailukeskuksessa ovat vierailleet 7.- ja 8.-luokat
ryhmäytymisen ja syysvaelluksen parissa. Etsivä
nuorisotyö kohtaa nuoria Salpauksessa ja lukiolla.
Etsivä nuorisotyö on yksilötyötä nuoren elämäntilanteen kartoittamisessa ja tukemisessa. Nuorisovaltuusto etsii uusia jäseniä yli 12-vuotiasta
nuorista. Jos nuorten asioihin vaikuttaminen ja
mielipiteen ilmaiseminen kiinnostaa, niin vedä
nuoriso-ohjaajaa hihasta ja ilmoittaudu mukaan.
Musiikillisen nuorisotyön hanke on käynnistynyt
ja katukuvaan on ilmestynyt Luola, jossa nuoret
pääsevät äänittämään musiikkia ja saavat ohjausta
musiikin parissa. Musiikillista nuorisotyötä tehdään myös Tarhalla, jossa nuorisobändit harjoittelevat. Myös skeittihalli alkaa ilmojen kylmetessä
keräämään enemmän nuorisoa skeittausharrastuksen pariin ja avaimia halliin saa olemalla yhteydessä nuorisopalveluihin.

Heinolan ilmastotiekartta (HIT) on käytännön
läheinen ja noudattaa kansallisen ilmastostrategian linjauksia, joka taas linkittyy Päijät-Hämeen
ilmastotiekarttaan, KETS-sopimukseen eli kuntien
energiatehokkuussopimukseen, Hinku-verkoston ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen
(2021–2031) tavoitteisiin.
Ilmastotiekarttaa on valmisteltu yhteistyössä Heinolassa toimivien yritysten, yhdistysten, LAB-ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyötahojen
kanssa.
Valtakunnallinen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja Heinola on
ilmastopositiivinen kaupunki jo vuoteen 2030
mennessä. Nyt laadittu tiekartta sisältää erilaisia
käytännön toimenpiteitä ilmastotavoitteiden edistämiseksi ja esiin tuomiseksi.

K E H I T TÄ M I N E N

A U K I O L O A J AT

Osbu eli osallistuva budjetointi

Kirjasto

Keväällä 2022 Heinolan kaupunki avasi kaupunkilaisille osallistuvan
budjetoinnin (Osbu) mahdollisuuden, jossa asukkaat päättävät, miten
kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Kaupunkilaisten ehdotuksista viisi eniten ääniä saanutta päätettiin toteuttaa vielä loppuvuoden 2022 aikana. Äänestyksen viisi ääniharavaa olivat:

• Ma–to klo 9–19
• Pe klo 9–17
• Lauantaisin ja aattoina klo
9–15
• Omatoimikirjasto auki joka
päivä klo 6–22.

1. Nuorten oman kohtaamispaikan toteutus (277 ääntä/19,86 %)
2. Senioripuisto (176 ääntä/12,62 %)
3. Mopotapahtuma nuorille (167 ääntä/11,97 %)
4. Kesäreitit kaupungin vierailukohteisiin (145 ääntä/10,39%)
5. Kaupungin yhteisöllinen puutarha (131 ääntä/9,39 %)
Nyt Osbun ideoiden toteutus on menossa ja mopotapahtuma sekä
puutarha on jo toteutettukin. Vuoden 2023 Osbun ideointi käynnistyy
joulukuussa, joten seuraathan tiedotteita asian tiimoilta.

Heinolan kaupungin strategia ohjaa toimintaa
Heinolan kaupungin strategian päivitys 2030 valmistui toukokuussa.
Laatimiseen osallistui kevään 2022 aikana laaja joukko heinolalaisia
toimijoita erilaisten strategiakyselyjen ja -keskustelujen sekä työpajojen kautta. Strategian päivityksessä keskeiseen roolin nousivat toimintaympäristön muutostekijät, joita ovat muun muassa väestörakenteen
muutos, digitaalisuus, ilmastonmuutos sekä sote-uudistus ja TE-palvelut 2024 -uudistus. Heinolan päivitetyssä kaupunkistrategiassa on
katse suunnattu kohti tulevaa ja linjausten pohjalta luodaan yhdessä
Heinolaa, jossa on hyvä kasvaa.
Heinolan arvoja ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus.
Kaupunki kehittyy ja kehittää näiden arvojen mukaisesti. Arvot näkyvät
päivittäisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa.
Strategian tulevaan katsovat linjaukset on tiivistetty neljään päämäärään, jotka ovat hyvinvoinnin kasvu, uudistuva työ ja asuminen, vahva
kaupunkiyhteisö sekä kestävä talous. Näihin pohjautuen on puolestaan määritelty tavoitteita, joita viedään arkeen vuosittain talousarvion ja arjen toiminnan kautta.

Asukaskyselyn tulosten perusteella kaupunkilaiset
pääosin tyytyväisiä
Kaupunkilaisten tyytyväisyyttä on selvitetty kesän aikana asukaskokemuskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään kaupungin toiminnan ja
palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat
Heinolassa asuvat 15–79-vuotiaat. Tutkimuksen otanta muodostettiin
satunnaispoiminnalla Heinolan alueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 305 kpl.
Kyselytutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys kaupungin palveluihin on hieman laskenut, mutta edelleen hyvällä tasolla. Kyselyn
vastauksen keskiarvoksi muodostui 8,12 asteikolla 0–10. Kriittisintä
palautetta kaupunki saa kaupungin vetovoimaisuudesta sekä viestinnästä ja myönteisintä puolestaan turvallisuudesta ja viihtyisästä
ympäristöstä.

Suljettu
• La 5.11.
• Ke 16.11.
• Ti 6.12.
• La 24.12.
• Ma 26.12.
• Pe 6.1.

Uimahalli
•
•
•
•

Ma klo 12–19.30
Ti, ke, to klo 8–20
Pe klo 12–19.30
La–su klo 10–16.

• Aamu-uinti tiistaisin ja
torstaisin klo 6–8
• WIBIT-temppurata uimahallilla 21.10.–30.10.2022.

Spotti
Spotti
Asiakaspalvelupiste Spotti
sekä etätyö- ja kokoustilat suljettu 5.12. ja 27.–
30.12.2022.

Terveyskeskus
Vastaanotto
• Ma–pe klo 8–21
• La klo 10–18
• Su klo 12–20
p. 03 849 4388
Fimlab laboratorio
• Ma–pe klo 7.15–14.30
p. 010 808 515
Potilastoimisto
• Ma–pe klo 8–12
p. 03 849 4326
Asiakaspalvelu
• Ma–pe klo 8–16.
p. 03 849 4690

