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Loistavaa alkanutta vuotta 2022! 
 

 

UUSI KUNNANJOHTAJA ESITTÄYTYY 

 

Sain kunnian eilen aloittaa kunnanjohtajana, jatkaen Juha Rehulan hyvää työtä toimintojemme 
ja taloutemme kehittämiseksi, kuntalaisten parhaaksi. Olen 43 vuotias 8 ja 18v tyttöjen 

yksinhuoltajaäiti, kotona haukkuvat myös kaksi koiraa, jotka muistuttavat minua joka päivä 

liikunnan tärkeydestä. Vapaa-aikaani vietän mieluusti musiikin ja ystävieni kanssa. Asumme 
maaseudulla Hollolassa, jonne muutimme 2v sitten Kirkkonummelta, jossa vaikutin pitkään 

Yrittäjä-järjestössä ja myös poliittisessa päätöksenteossa. Olen syntynyt Tampereella ja 
varttunut Heinolassa yrittäjäperheessä esikoisena. Kouluni olen käynyt Heinola-Lappeenranta-

Lahti akselilla ja nähnyt maailmaakin runsain mitoin. Päätin aikuisiällä viimeistellä 

koronavuosina yliopistotutkintoni ja valmistunkin juuri myös kauppatieteiden maisteriksi, 
pääaineenani johtaminen ja tietojohtaminen. Olen toiminut yrittäjänä / henkilöstöjohtajana / 

toimitusjohtajana 24v lähtien (oma päiväkotiketju, rakennus- ja huoltopalveluyhtiö, 
ketjuravintoloita, konsultointia, kiinteistövälitystä, IT-firmaa jne.) Lisäksi olen työskennellyt 

palkkajohtajana kunnan kehittämisyhtiössä ja viimeisimmäksi Touhula-varhaiskasvatus Oy:n 
aluejohtajana (25 päiväkodinjohtajaa, 34 päiväkotia/kiinteistöä ja kentällä n. 600+ työntekijää 

– vastaten kokonaisvaltaisesti 25 me liikevaihdosta alueellani, sisältäen ateriapalvelut, 

kiinteistöhuollot, ylläpidon, kilpailutukset, rakennushankkeet jne.). 
 

Koronan varjosta huolimatta toivon pian pääseväni kohtaamaan teistä mahdollisimman monen 
ihan kasvotustenkin. Ja jos tapaat minut jossain, nykäise hihasta ja morjensta reippaasti! 

Työnsarka on luonnollisesti lähes loputon ja laaja – nyt alkuun yritän hyvän perehdytyksen 

myötä päästä prioriteeteista tarkemmin jyvälle ja edistää parhaani mukaan niitä asioita, joista 
saan päättäjiltä ja henkilöstöltä vahvinta signaalia, kunnan rutiinitehtävien ohella -  johtoryhmä 

ja päättäjät hyvänä tukenani.  
 

Olen otteeltani hyvin kuunteleva ja valmentava johtaja, jalat maassa mutta pää pilvissä – 
mikään ei liene mahdotonta ja keinot löytyvät, jos niin halutaan. Johdan tiedolla, mutta myös 

tunteella, meidän tulee säilyttää inhimillisyys ja pitää kiinni arvoistamme. Uskon kuntasektorin 

kuitenkin tarvitsevan raikasta, priorisoivaa ja reipasta otetta, mikä on myös välttämätöntä 
Pukkilassa, mikäli emme halua hiljalleen näivettyä pois. Tarvitsemme kaikkien tahtotilaa ja 

tukea saada pienen mutta niin potentiaalisen Pukkilan vahvaksi vaihtoehdoksi Uudenmaan 
asuinkunnaksi ja yrittämisen kotipaikaksi. Tämä edellyttää vahvan kuntaimagon luomista, 

markkinointiviestinnän ajan tasalle saattamista ja ennen kaikkea tyytyväisyyden kasvattamista 

nykyisten kuntalaisten osalta – te olette meidän tärkein käyntikorttimme.  
 

Henkilöstön työssäjaksaminen on avainasemassa ja sen edellyttämät toimenpiteet ovatkin 
prioriteettilistani kärjessä. Kuntaa ei ole ilman kuntalaisia ja yrityksiä – eikä hyvinvoivia 

kuntalaisia ole ilman kunnan hyvinvoivia työntekijöitä. Lisäksi päivitämme heti kärkeen 
kaikkien työtilat ja osoitteistot sekä infot siten, että jokainen kunnassamme löytää helposti 

tarvitsemansa palvelut ja yhteystiedot.  Ole rohkeasti yhteydessä, vastaan parhaani mukaan 

sinulle mahdollisimman pian – mutta ainakin varmasti. Kannustan avoimeen, rehelliseen, 
kunnioittavaan ja mutkattomaan kanssakäymiseen meitä ihan kaikkia. Tarvitsen myös teiltä 

aktiivista palautetta ja vuorovaikutusta – jotta saamme minunkin tekemiset palvelemaan 
Pukkilan kehittymistä yhteiseksi hyväksi, parhain mahdollisin keinoin.  

 

Kiitos kun juuri sinä asut Pukkilassa! 
 

Katarina Helander  


