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Jarin tervehdys
Keväinen aurinko kantohankineen on mielestäni 
hienoa aikaa. Luonto kutsuu meitä kaikkia ulkoi-
lemaan, mutta muistakaa kuitenkin jäällä liik-
kuessanne varmistaa jään kestävyys. 

Näköpiirissä siintää jo kevät; luonto herää hor-
roksestaan ja alkaa uudistumaan. Vihreys pilkis-
tää esiin, tuoksut vahvistuvat ja koiratalouden 
lenkit ovat pakkassäitä perusteellisempia. 

Meillä kaupunkiorganisaatiossa valmistellaan 
talven jäljiltä muutosohjelmaa, jossa pyritään 
katsomaan ne askelmerkit, joilla vetovoimaista 
kaupunkia voidaan kehittää kestävän talouden 
pohjalla. Strategia eli tavoitetaso meillä on tie-
dossa. Nyt on syytä pohtia kunnolla, että miten 
me ne tavoitteet saavutamme. 

Meidänkin on syytä uudistua hyvinvointialue-
uudistuksen jälkeen, etsiä esimerkkejä myös 
muualta ja löytää Heinolalle sopivin tapa, toi-
mintakulttuuri sekä -rakenne. Iso työ, mutta 
mitä ennakkoluulottomammin ja ilman mennei-
syyden reunaehtoja tartumme haasteeseen, sitä 
parempi on myös lopputulos. 

Näin toimimalla emme pelkästään luule, vaan 
varmistamme, että jää kantaa. 

Hyvää kevättä kaikille!

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Äänestäjä käytä ääntäsi – sillä on merkitystä!

Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. 
Vaaleissa valitaan eduskuntaan 200 kansan-
edustajaa. Vaalit ovat demokraattisen yhteis-
kunnan perusta. Vaaleissa äänestäjät valitsevat 
poliittiset päätöksentekijät, jotka edustukselli-
sessa demokratiassa päättävät asioista ja yh-
teiskunnan toimintaa ja kehitystä ohjaavasta 
lainsäädännöstä.
 
Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpai-
kastaan riippumatta jokainen Suomen kansa-
lainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 
vuotta.

Eduskuntavaalien äänestyspaikka määräytyy 
äänestäjän asuinpaikan perusteella. Eduskunta-
vaalien vaalipäivänä 2.4.2023 voi äänestää vain 
siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioi-
keutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoitukses-
sa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi 
valita vapaasti. Heinolan ennakkoäänestyspaikat 
löytyvät takasivulta.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, 
mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan en-
nakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajan-
kohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeä-
mä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vas-
taan.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on 
ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman 
kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti 
tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen kello 16. Ilmoitukset: Teppo Joentausta, 
kaupunginlakimies, keskusvaalilautakunnan sih-
teeri, p. 044 469 4361.



Tarinoita 
Heinolasta myös 
YouTubessa 
Suosittujen Tarinoita Heinolasta 
-tilaisuuksien haastattelutallen-
teet ovat jälkikäteen katsotta-
vissa verkossa. Kaupunginjohtaja 
Jari Parkkosen vieraana ovat 
keskustelemassa käyneet jo mm. 
Erkka Westerlund, Sipe Santa-
pukki ja Timo Kiiskinen. Heinolan 
kaupungin YouTube-kanavalla 
on mahdollisuus nähdä kaik-
ki käydyt keskustelut. Kevään 
viimeinen Tarinoita Heinolasta 
-tilaisuus on luvassa WPK-talolla 
25.4. kello 18.00. 

Mitä Heinolassa 
tapahtuu ja missä?
Olethan huomannut tapahtuma-
kalenterin Heinolan kaupungin 
verkkosivuilla osoitteessa Heino-
la.fi? Kyseisen kalenterin kautta 
saat parhaiten tiedon siitä mitä 
Heinolassa kulloinkin tapahtuu. 
Oman tapahtumasi saat helposti 
lisättyä kalenteriin sivuilta löy-
tyvän kaavakkeen avulla. Tapah-
tuman lisääminen on ilmaista 
ja sinne saa lisätä Heinolassa 
järjestettäviä tapahtumia. Tapah-
tumien lisäämiseen liittyvissä 
ongelmissa apua saa Heinolan 
kulttuuripalveluista soittamalla 
numeroon 03 849 3606 tai lähet-
tämällä sähköpostia:
kulttuuritoimisto@heinola.fi. 

Terveisiä-tapahtu-
mia keväällä
Tutuksi tulleet kaupunginosa-
kiertueet jatkuvat kevään aika-
na. Terveisiä-tapahtumat ovat 
osa alueellista kehittämistyötä, 
joiden tavoitteena on tutkia Hei-
nolan kylien ja kaupunginosien 
ominaisuuksia sekä kehityssuun-
tia yhdessä asukkaiden kanssa. 
Tapahtumat ovat kaikille avoi-
mia.

Tapahtumat 
vetävät yleisöä 
Heinolan talven ajan tapahtumat 
ovat keränneet runsaasti yleisöä 
ja sama suunta näyttää jatkuvan. 
Kesäteatterin Tenorit liemessä 
-esityksen lipunmyynti on käynyt 
vilkkaana, jonka johdosta lähes 
neljännes tulevan kesän lipuis-
ta on jo myyty. Viime vuoteen 
verrattuna kasvua on muutaman 
prosentin verran. Kesäteatterin 
esityskausi on 15.6.–26.7.2023. 

Kirkonkylän tilaisuudessa aihee-
na on erityisesti Kirkkis-talon 
suunnitelmat. Keskustelemassa 
ovat hyvinvointijohtaja Pirjo He-
po-oja, kiinteispäällikkö Jari Ku-
osa, asemakaava-arkkitehti Katri 
Kuivalainen ja kaupunkimuotoili-
ja Noora Kumpulainen. 
 
Pääsinniemellä tilaisuus järjes-
tetään yhteistyössä Hämeen il-
mastoturva -hankkeen kanssa ja 
täten teemana onkin sääriskeihin 
varautuminen. Lisäksi keskus-
telua käydään alueen identitee-
tistä ja tulevaisuudesta. Paikalla 
ovat hankkeen edustajien lisäksi 
rakennuspäällikkö Ari Matteinen, 
kaavoitusarkkitehti Irene Översti 
ja Noora Kumpulainen Heinolan 
kaupungilta. 
 
Rainiossa pohditaan niin ikään 
alueen tulevaisuuden näkymiä ja 
kehittämistä. Paikalla on ra-
kennuspäällikkö Ari Matteinen, 
kaavoitusarkkitehti Irene Övers-
ti ja kaupunkimuotoilija Noora 
Kumpulainen. 

Tommolassa tulevaisuutta poh-
ditaan kävelyn muodossa. Pai-
kalla on asemakaava-arkkitehti 
Katri Kuivalainen ja Noora Kum-
pulainen.

Terveisiä-tapahtumat:

• Terveisiä Kirkonkylän koululta 
16.3. klo 18, Kirkonkylän koulu 
• Terveisiä Pääsinniemeltä – tee-
mana sääriskeihin varautuminen 
23.3. klo 17, Kylätalo 
• Terveisiä Rainosta 29.3. klo 18, 
Hotelli Valo 
• Terveisiä Tommolasta -kävely 
26.4. klo 18, Tommola-talon piha. 

Tarinoita Heinolasta. Jari Parkkosen vieraana muusikko Sipe Santapukki.

Lue lisää
heinola.fi/tapahtumat

visitheinola.fi
heinolankesateatteri.fi



Varhaiskasvatuksen asiakas-
maksut muuttuvat 1.3.2023 
alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia 
(1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asia-
kasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen 
perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Var-
haiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 
edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tu-
lorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua muu-
tettiin indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022. 

Kaikki perheet saavat uuden maksupäätöksen 
1.3.2023 alkaen. Asiasta lisää tietoa Heinolan 
verkkosivuilla. Voit siirtyä sivulle skannaamalla 
alla olevan QR-koodin.

Varhaiskasvatuksen 
kerhotoiminta

Varhaiskasvatuksen kerho toimii keskiviikkoisin 
ja perjantaisin Tommola-talossa klo 9–12. Kerho 
on tarkoitettu 2,5–5-vuotiaille lapsille, joilla ei 
ole varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisessa päivä-
kodissa tai perhepäivähoidossa.

Kerho on maksuton ja sisältää lounaan. Kerhoon 
osallistuminen ei ole esteenä kotihoidon tuen 
saamiselle. Syksyllä 2023 on vielä vapaita ker-
hopaikkoja. Ilmoittautumiset varhaiskasvatuksen 
nettisivuilla osoitteessa Heinola.fi. Voit siirtyä 
sivulle skannaamalla alla olevan QR-koodin.

jossa varhaiskasvatuksen tavoitteena on kolmi-
tasoisen tuen prosessien sisäinen kehittäminen. 
Osana hanketyötä laaditaan varhaiskasvatuksen 
henkilöstön sekä lasten ja huoltajien käyttöön 
Pienet tuetut askeleet Heinolassa –tuen 
käsikirja.

Kolmitasoinen tuki -hanke

1.8.2022 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 
540/2018 muutoksessa säädetään uutena lapsen 
oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan 
tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuk-
sesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, tuen muo-
doista, tukipalveluista, hallintopäätöksen anta-
misesta sekä muutoksenhausta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Heinolalle 
erityisavustusta lakimuutoksen jalkauttamiseen 
248 000 euroa. Hanke liittyy Heinolan kaupungin 
strategiseen päämäärään: hyvinvoinnin kasvu,

Uimahallin kuntosalilla 
vertaisohjaaja Kaisa Saarinen
Uimahallin kuntosalilla on mahdollisuus törmätä 
Kaisa Saariseen, joka toimii tällä hetkellä vertai-
sohjaajana. Kaisa on pitkän linjan toimija: ensin 
seniorisalilla terveyskeskuksessa vertaisohjaa-
jana ja nyt vuoden alusta Kaisa siirtyi uimahallin 
kuntosalille. Terveyskeskuksen sali loppui tilojen 
siirryttyä hyvinvointialueen haltuun.

Kaisa on toiminut liikuntaystävänä vuodesta 
2016 lähtien ja vertaisohjaajana vuodesta 2018. 
Pandemia toi tähänkin toimintaan harmittavan 
tauon ja monet ikäihmiset, jotka olivat aktiivi-
sesti käyttäneet kuntosalipalveluita eivät enää 
jaksa tai saa lähdettyä palveluiden äärelle.
 
Miten aktivoisit kävijöitä salille?

- Vaikka liikunnan tarpeellisuudesta tulee pal-
jon tietoa, moni eläkeläinen ajattelee, että ei se 
minua koske, ei siitä ole apua. Kunnon kohenta-
minen on jatkuvaa toimintaa - haasteena onkin, 
että miten sen saisi menemään henkilökohtai-
sesti ja ”oikean” henkilön toimesta perille liikun-
taa tarvitseville - eli kaikille. 

- Kaikki eivät tahdo hyväksyä kaikkea, olipa 
kyseessä sitten tieto tai tiedon viejä. Minulla on 
ollut kaksi liikuntaystävää, joista toinen kuihtui 
pois syksyllä. Toisen, 95-vuotiaan kanssa emme 
käy enää ulkona, mutta joka viikko pelaam-
me Kimbleä ja hän jumppaa kehotuksesta aina 
puolivälissä. Hän sanoo, että ei tästä ole mitään 
hyötyä. Yritän vakuuttaa, että kyllä on, pääsethän 
sinä vessaan ja jääkaapille. Kuinka ikävää olisi-
kaan, jos et pääsisi. Lopputulos on yhteisym-
märrys ja naurut, Kaisa kertoo.

Nyt vaan kaikki ikään ja lähtökuntoon katsomat-
ta käyttämään kuntosaleja. Heinolasta löytyy 
kaupungin uimahallin, jäähallin ja kirkonkylän 
salin lisäksi myös neljä yksityistä kuntosalia. Li-
sätietoa Heinolan kaupungin verkkosivuilla.



Sähköinen asiointi-
palvelu laajenee
Rakennusvalvonnan kauppapal-
velun tuotteita voi nyt maksaa 
myös laskulla. Palveluun on 
lisätty tilattaviksi tuotteiksi mm. 
lupien tarkastusasiakirjat sekä 
kuvat, joita ei suoraan sähköi-
sesti löydy. Lue lisää kauppapal-
velusta Heinolan verkkosivuilta 
skannaamalla puhelimella alla 
oleva QR-koodi.

Kevään rakennus-
luparuuhka
Jos haluat varmistaa että saat 
rakennusluvan ennen juhannus-
ta, toimi NYT ja jätä hakemus 
liitteineen maaliskuun aikana.
 

Hartolan ja Heino-
lan alueellinen 
rakennusjärjestys
Hartolan ja Heinolan alueellisen 
rakennusjärjestyksen laatimi-
nen on tarkoitus aloittaa kevään 
aikana. Pyrkimyksenä on saada 
alueelle yhtenäinen, sekä kun-
tien erityispiirteet huomioon 
ottava rakennusjärjestys. 

Alueellisella rakennusjärjestyk-
sellä yhtenäistetään rakentami-
sen määräyksiä sekä rakentami-
seen liittyviä tulkintoja. Samalla 
huomioidaan mahdollisen 
maankäyttö- ja rakentamislain 
uudistamisen tuomat lupame-
nettelyjen muutokset ja niiden 
perusteet.
 
Rakennusjärjestyksen uusimi-
seen perustetaan ohjausryhmä, 
johon kuuluu jäseniä Hartolasta 
ja Heinolasta. Työn edistymisestä 
tiedotetaan Heinolan verkkosi-
vuilla sekä paikallislehdissä.

Lupa- ja valvonta-
lautakunnan kevät-
katselmus
Heinolan alueella tehdään ke-
vään aikana perinteinen kevät-
katselmus, jossa kiinnitetään 
erityisesti huomiota tonttien 
siisteyteen ja luvattomiin raken-
nelmiin tontilla. Katselmuksen 
päivämäärä ilmoitetaan myö-
hemmin.

Päijät-Hämeen 
ympäristöviikko 
5.–11.6.2023
Seudullisen ympäristöviikon 
ajankohta on siirtynyt alkuke-
sään. Tämän vuoden teema on 
kestävä elämäntapa. Viikon ta-
pahtumista tiedotetaan tarkem-
min kevään aikana.
  

Tietoa Heinolan 
ilmanlaadusta
Avoin webinaari kaikille kiinnos-
tuneille maanantaina 20.3. klo 
13–14.30. Tilaisuus myös strii-
mataan. Teams-linkki laitetaan 
lähempänä tilaisuutta kaupungin 
internet- ja facebook-sivuille.  
Aiheena Heinolan ilmanlaadun 
seuranta; typenoksidien, hengi-
tettävien hiukkasten, pienhiuk-
kasten sekä bentso(a)pyreenin ja 
muiden PAH-yhdisteiden pitoi-
suustulokset vuonna 2022.

Asuinalueilla 
ympäri Suomen on 
havaittu rottia
Rottien esiintyminen asuinympä-
ristössä johtuu usein siitä, että 
niille on ravintoa ja suojapaik-
koja tarjolla. Rottia houkuttaa 
maahan heitetyt ja lintulaudoilta 
tippuneet ruuat tai avokompos-
teihin viedyt ruokajätteet. Rotta-

yhdyskunnan esiintyminen voi-
daan havaita mm. seinustoille 
ilmestyneiden kaivausjälkien tai 
ulosteiden perusteella. Kun rot-
tahavaintoja tehdään päiväsai-
kaan, rottapopulaatio on jo suuri.

Jätteiden keräysastiat on sijoi-
tettava siten, etteivät haittaeläi-
met pääse niihin. Talousjätteet 
ja kompostoitava ruokajäte on 
säilytettävä rottia estävissä kan-
nellisissa astioissa ja säiliöissä. 
Lisäksi lintujen talviruokinnas-
sa ruokaa ei saa laittaa maahan 
vaan ainoastaan lintulaudoille. 
Avokomposteihin ei saa laittaa 
ruokajätteitä ja lintulaudoilta 
maahan tippuneet ruuat tulee 
poistaa säännöllisesti. Oman 
tontin siisteydestä tulee huo-
lehtia ja estää rottien ja muiden 
eläinten pääsy rakennuksiin.

Kiinteistön haltija on tarvittaessa 
velvollinen ryhtymään toimenpi-
teisiin rottien, hiirien ja muiden 
haittaeläinten hävittämiseksi 
kiinteistöltä. Asukkaita suositel-
laan käyttämään ensisijaisesti 
loukkuja rottien ja hiirien torjun-
taan. Jos rottatorjunta ei onnistu 
kotikonstein, on turvauduttava 
ammattimaisen tuholaistorjujan 
apuun. Tuholaistorjuntayritysten 
yhteystietoja löytyy internetistä.
Lisätietoja: www.tukes.fi. Hei-
nolan ympäristönsuojelu toimii 
jätehuollon valvojana. Päijät-Hä-
meen ympäristöterveys antaa 
tarvittaessa haittaeläinten tor-
juntaohjeita.

Asuinympäristössä rotat eivät ole toivot-
tuja vieraita.



Vuokravenelaiturit
Kaupungin vuokravenepaikkoja on runsaasti va-
paana eri puolilla Heinolaa sekä moottori- että 
soutuveneille. Vanhat venepaikka-asiakkaat voi-
vat uusia aiemman varauksensa 31.3. mennes-
sä. Tämän jälkeen myös vanhat paikat siirtyvät 
vapaiden paikkojen varantoon. Paikkojen varauk-
seen pääsee kaupungin internet-sivujen kautta 
tai oheisella QR-koodilla.

Kalastuslupien myynti
Kaupungin hoitamien kalastusalueiden luvan-
myynti on tänä vuonna kokonaan internet-poh-
jainen. Viehekalastusluvat löytyvät osoitteesta 
verkkokauppa.heinola.fi. Ongelmatilanteissa 
apua Heinolan verkkokaupan käyttöön saat kau-
pungin Asiakaspalvelusta (Torikatu 8). Pyydys-
merkkejä voit tilata suoraan kotiisi toimitettuna 
osoitteesta Kalatalouskeskuksen ylläpitämästä 
palvelusta ostaluvat.fi. Heinolan kalatalousalu-
een uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman mu-
kaiset rajoitukset Ruotsalaisella ja Konnivedellä 
ovat tulleet voimaan alkuvuodesta. Rasvaevä-
leikatun taimenen pyyntimitta on nyt 60 sentti-
metriä, minkä lisäksi esimerkiksi solmuväleihin 
ja verkkokalastuskieltoalueisiin on tullut muu-
toksia. Kaikki alueen kalastusrajoitukset löytyvät 
osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi.

Kunnallistekniikan rakennus- 
ja saneerauskohteita vuonna 
2023
Merkittäviä ja yleisten alueiden käyttöön vaikut-
tavia saneerauskohteita:
• Torin pintarakenteet, jätehuolto, käymälät
• Mustikkahaan leikkikenttä
• Sukuran- ja Sammontien jalankulku- ja pyö-     

räilyväylän rakentaminen
• Kaivokadun saneeraus
• Marjatien saneerauksen 1. vaihe
• Ala-Musterin vedenottamon saneeraus
• Koskensaaren ja Sinilähteen jätevesipumppaa-

moiden saneeraus
• Holmankadun saneeraus
• Lassilantien saneeraus
• Sirkankadun saneeraus.

Määrärahojen puitteissa kunnostetaan lisäksi 
tänä vuonna useita katuja ja yleisiä alueita:
• Kausantien kevytväylä
• Keskuskadun kevytväylä
• Kumpelin kevytväylä
• Lammaskallionkadun jalkakäytävä
• Suokannaksen kevytväylä
• Vuoksentien kevytväylä
• Ailakkitie
• Iltatie
• Karjalantie
• Lehmipolku
• Peltotie
• Puistotie
• Sarkolantie
• Siltakatu
• Valkjärventie
• Yhdyskatu.

Sinilähteen jätevesipumppaamon rakennustyömaa.

Katumestarin terveiset
Kevään tullen asukkaan on hyvä tarkistaa tont-
tinsa reunoilla mahdollisesti kasvavien pensai-
den ja puiden kunto. Kiinteistöjen pensasaitojen 
tulee olla hoidettuja siten, etteivät ne aiheuta 
haittaa katualueen liikenteelle. Tontilla kasvavien 
puiden oksat eivät saa kasvaa ajoradalle. Pahim-
millaan hoitamattomat pensaat ja puut voivat 
peittää risteysalueiden näkymiä, mikä on riski 
liikenneturvallisuudelle. 
Tontin omistaja vastaa kasvillisuuden siistinä 
pitämisestä mahdolliselta, enintään kolmen 
metrin viherkaistaleelta tonttinsa ja katualueen 
välissä. Viherkaistaleen istutuksista huolehtii 
kaupunki. Tarkempia ohjeita kiinteistöjen omis-
tajien vastuusta yleisillä katualueilla löydät kau-
pungin internetsivuilta.



Osallistuvan 
budjetoinnin toteu-
tutettavat ideat
Nyt toista kertaa Heinolassa 
toteutetussa osbussa annet-
tiin kaikkiaan 1 312 ääntä. Ää-
niä annettiin pääosin sähköisen 
lomakkeen kautta, mutta myös 
paperilla.
 
Osallistuvan budjetoinnin äänes-
tyksen perusteella toteutetaan 
yhteensä 5 hanketta. Hankkeisiin 
varattu raha on 50 000 euroa.

Eniten ääniä saaneet ideat ovat:
 
1. Alppiruusupuisto Vesitornin-

mäelle (151 ääntä)
2. Koirapuisto (148 ääntä)
3. Mopopaja nuorille (135 ääntä)
4. Pyssäri kuntoon (134 ääntä)
5. Puistoruokailu kesäksi (117 

ääntä).

Äänet jakautuivat todella tasai-
sesti neljän ensimmäisen idean 
kesken. Nyt eniten ääniä saaneet 
ideat siirtyvät kaupungin toimi-
alojen toteutettaviksi.

Osallistuvan budjetoinnin ideoi-
ta äänesti 496 heinolalaista, eli 
lähes 3 % kaupungin asukkaista. 
Erityisesti nuoriin kohdistuvat 
ideat saivat paljon ääniä.  

Heinolan kaupunki 
varautuu muutos-
ohjelman laadinnal-
la tulevaan
Heinolan kaupungin johtamis-
järjestelmä ja organisaatio on 
muutoksessa, kun sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat siirtyneet 
hyvinvointialueelle vuoden 2023 
alusta. Myös TE2024-uudistus 
sekä seutuyhteistyön organi-
soituminen tulee vaikuttamaan 
kaupungin toimintaan. Myös 
muut toimintaympäristön no-
peat muutokset vaikuttavat 
siihen, että kaupungin poliittista 
ja operatiivista johtamisjärjestel-
mää, organisaatiota sekä tapoja 
järjestää toiminta, on todettu 
tarpeelliseksi tarkastella. Muu-
toksen toteuttamiseksi laaditaan 
muutosohjelma.

Prosessi toteutetaan vuoro-
vaikutteisesti siten, että eri 
sidosryhmiä otetaan mukaan 
prosessiin mahdollisimman mo-
nipuolisesti. Osallistamismene-
telminä toteutetaan mm. hen-
kilöstön ja sidosryhmien kysely, 
joten mahdollisimman monella 
on mahdollisuus vaikuttaa. Li-
säksi järjestetään työpajoja. 
Prosessin poliittisena ohjausryh-
mänä toimii kaupunginhallitus.

Tavoitteena on, että valtuusto 
käsittelee muutosohjelmaa se-
minaarissaan 28.4.2023 ja tällöin 
linjataan päätöksentekoaikatau-
lusta. Uusi johtamisjärjestelmä 
tulee voimaan 1.1.2025. 

Jatkuvan 
oppimisen hanke
Heinolan kaupunki lähtee kehit-
tämään osaamisen johtamista 
ja vastaa näin osaamistarpeiden 
muutokseen. Työsuojelurahasto 
on myöntänyt ”Heinolan kaupun-
gin henkilöstö työssä oppimisen 
edelläkävijöiksi” -hankkeelle 
hankerahoitusta 25 539 eu-
roa. Hanketta toteutetaan ajalla 
1.3.2023–31.5.2024. 

Hankkeessa kehitetään osaa-
misen johtamista oppimisen 
johtamisen suuntaan ja luodaan 
yhteinen toimintamalli syste-
maattiseen osaamisen kehit-
tämiseen. Hankkeessa haetaan 
muuttuvaan toimintaympäris-
töön ennakointimalleja ja sys-
temaattisuutta joiden avulla 
pystytään paremmin ennaltaeh-
käisemään työkykyhaasteita ja 
parantamaan työhyvinvointia.
  
Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Coronaria Terameri Oy:n kanssa 
ja siinä ovat mukana kaupungin 
johto, kaikki esihenkilöt ja toimi-
alat. Toimialoista yhteiset pal-
velut ja elinvoimapalvelut ovat 
kehittämishankkeen työskente-
lyn ensimmäiseksi käynnistävät 
toimialat. Kehittämismenetelmi-
nä käytetään johdolle, esihenki-
löille ja pilottitoimialoille erilaisia 
kehittämisklinikoita, seminaareja 
ja oppimiskahviloita. 
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Vuoden 2023 eduskuntavaa-
lien ennakkoäänestyspaikat 
ja aukioloajat

Aukioloajat

Kirjasto
• Ma–to klo 9–19
• Pe klo 9–17
• La, aatot klo 9–15.

• To 6.4. klo 9–15
• Pe–su 7.–10.4. suljettu
• Ma 1.5. suljettu
• Ke 10.5. suljettu
• Ke 17.5. klo 9–15
• To 18.5. suljettu.

Pohjakerroksen lehtisali on käytettävissä 
joka päivä klo 6–22, kirjaudu kirjastokortilla 
ja pin-koodilla. Kirjastoauto Sulka ei aja: 
6.4–10.4./1.5./10.5./18.5–19.5.2023. Kirjastoau-
tolla ennakkoäänestyksestä johtuen poikke-
avat aikataulut 22.–24.3.2023.

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.
• Pe 7.4. suljettu
• Ma 10.4. klo 10–16
• La–ma 29.4.–1.5. suljettu.

Avoinna 2.–28.5. seuraavasti:

• Ma, ke klo 12–19.30
• Ti, to klo 8–14
• Pe suljettu
• La, su klo 10–16
• To 18.5. suljettu.

Asiakaspalvelu ja Spotti
• Ma–to klo 9–15.30
• Pe, aattoina klo 9–15.

Heinolan museoiden näyttelyt
Taidemuseo
• 4.3.–9.4. Satu Rautiainen. Lintutalo. 

Maalauksia, tekstiilejä ja installaatio.
• 22.4.–21.5. ilO Olla. Taiteilijat O. 

Kuraattoreina Pauliina Turakka-Purhonen 
ja Tiia Matikainen.

Kaupunginmuseo
• 31.1.–9.4. Heinolan Lintuhoitola 60 vuotta.
• 6.5.–27.8. Anja Juurikkala 100 vuotta.

Avoinna ti, to–su klo 11–16, ke klo 11–18.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat 
 

Ennakkoäänestysaika: 
 

kotimaassa 22.-28.3.2023 
ulkomailla 22.-25.3.2023  
 

 Ennakkoäänestyspaikat: 
 

Äänestyspaikka Aukiolopäivät Kello 
Kaupunginkirjasto 
Kauppakatu 12 
18100 Heinola 
 
 
 

ke 22.3. 
to 23.3.  
pe 24.3.  
la 25.3. 
ma 27.3. 
ti 28.3. 

9.00-19.00 
9.00-19.00 
9.00-17.00 
9.00-15.00 
9.00-19.00 
9.00-19.00 

 
Äänestyspaikka Aukiolopäivät Kello 
K-Citymarket Heinola 
Hevossaarentie 1 
18100 Heinola 

pe 24.3. 
la  25.3. 
su 26.3. 

10.00-18.00 
9.00-16.00 
10.00-16.00 

  
Äänestyspaikka Aukiolopäivät Kello 
Kyläpirtti 
Vanhatie 34 
18300 Heinola 

ke 22.3. 
to 23.3. 
pe 24.3. 
la 25.3. 
su 26.3. 
ma 27.3. 
ti 28.3. 

9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
10.00-14.00 
10.00-14.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 

 
 
 

Kirjastoauto Sulka Päivät Kello 
Suomen Urheiluopisto 
Kaskelantie 10 
19120 Vierumäki 
 
Vierumäki, Sale  
Vääksyntie 5 
19110 Vierumäki 
 
Aitjärventie 2 
19260 Paaso 
 
Lusinraitti 2  
19210 Lusi 
 
Pääsinniementie/ 
Kankaan tienhaara 

ke 22.3. 
 
 
 
ke 22.3. 
 
 
 
to 23.3. 
 
 
to 23.3. 
 
 
to 23.3. 
 

12.00-15.00 
 
 
 
16.00-19.00 
 
 
 
12.00-14.00 
 
 
15.00-17.00 
 
 
18.00-19.00 
 


