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Millaisen uuden 
asuinalueen saamme?
Suomen Asuntomessut 

-osuuskunta päätti lokakuus-

sa, että vuoden 2023 asunto-

messut järjestetään Loviisas-

sa, Kuningattarenrannan alu-

eella. Millaisia taloja ja muita 

toimintoja uudelle asuinalu-

eelle on kaavailtu, kaupungin-

arkkitehti Maaria Mäntysaari?

– Saaristotien varrelle sijoite-

taan alueen korkein kerrostalo-

rakentaminen, minkä jälkeen 

kaupunkirakenne laskeutuu 

portaittain kohti etelää muut-

tuen samalla pientalovaltaisek-

si ja päättyen Gröna Uddenin 

luonto- ja virkistysarvoiltaan 

upeaan tammimetsikköön. 

– Alueen pohjoisosaan ra-

kennettava hyvinvointi-, lii-

kunta- ja kulttuuripalveluiden 

korttelialue tuo Loviisan kes-

kustaan julkisten palveluiden 

uuden helmen. Tavoitteena 

on, että alueelta löytyy myös 

kaupallisia palveluita, joko ki-

vijalkakaupan tai palveluraken-

nusten korttelin yhteydestä.

Jatkuuko Loviisan vanha puu-

talorakentamisen perinne?

– Vastarannalla sijaitseva Lo-

viisan Alakaupunki ja Degerby 

ovat valtakunnallisen arvon 

omaavaa puukaupunkiraken-

netta, joten on luontevaa, että 

puurakentamisen perinne saa 

modernin jatkumon myös Ku-

ningattarenrannan kaupunki-

rakenteen yksityiskohdissa, 

rakenteissa ja rakennuksissa. 

Tavoitteena on, että alueelle 

rakentuisi myös runkoraken-

teeltaan massiivipuisia raken-

nuksia.

Alueen suunnitelmissa on 

mainittu myös maa- tai meri-

uimala. Mitä voit kertoa siitä?

– Kaavoituksen yhteydessä 

tutkimme maauimala-, meri-

uimala- sekä ulkouima-allas-

vaihtoehtojen kustannukset. 

Tavoitteena on, että valittu 

uintimahdollisuuksia edistävä 

vaihtoehto toteutetaan.

Loviisanlahden pohjukka on 

kaavoitettu puistoalueeksi. 

Millainen alue siitä syntyy?

– Puistoalue täydentää 

länsirannalta alkavan puis-

tokokonaisuuden laajaksi 

Loviisanlahtea myötäileväksi 

rantapuistokaareksi, jolle ai-

nutlaatuisen lisän tuo ruo-

JOULU

KOKEILE KIERTOTALOUTTA 
 – TEE ILMASTOTEKO
Tiedätkö, mitä on kiertotalous? Sitran verkkosivuja lai-

natakseni, siinä kulutus perustuu omistamisen sijasta 

palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen 

ja kierrättämiseen. Samalla tehdään tärkeitä ilmastote-

koja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Loviisan kaupunki on lähtenyt edistämään kiertotalo-

utta liikkumispalveluissa. Kaupunki otti kesällä käyttöön 

kuusi yhteiskäytössä olevaa sähköautoa. Kaupungin 

työntekijät huristelevat sähköautoilla työtehtävissään, 

ja asukkaat ja matkailijat voivat vuokrata niitä omiin 

matkoihinsa. Testaa sinäkin näppärää ja hiljaista sähkö-

autoa, lisätietoja löydät tästä lehdestä. 

Sisäsivuilta voit lukea myös kahdesta liikennekokei-

lusta, joissa testataan kyytien yhdistelyä mobiilisovelluk-

sen avulla ja helpotetaan liikkumista kyliltä keskustaan. 

Voit vaikka jättää illalla auton kotiin ja lähettää lapsesi 

tai lähteä itse harrastuksien pariin bussikyydillä. 

Samaan jakamisen teemaan kuuluu myös kaupungin 

ylläpitämä yhteistyötila CoWork Loviisa. Se on tarkoi-

tettu etätyötä tekeville tai 

satunnaisesti työtilaa tar-

vitseville kaupunkilaisille 

ja vierailijoille. Kun jäät 

etätöihin Loviisaan, voit 

antaa autollesi lepopäivän!

Jaana Laine

viestintä- ja 

markkinointi asiantuntija

MAARIA MÄNTYSAARI
Kaupunginarkkitehti

On keskeisesti mukana 
asuntomessujen ja 

Kuningattarenrannan 
asuinalueen suunnittelussa

vikkomosaiikin lävitse vievä 

vaihtoehtoinen polku ja pont-

tonisiltareitti. Maisemallinen 

reitti yhdistää merenlahden 

vastarannoilla sijaitsevan 

Alakaupungin ja Määrlah-

den tuoden Laivasillan 

vierasvenesataman ja 

ravintoloiden palvelut 

helposti saataville.

– Samalla paikkatie-

tokyselyissä epäsiistiksi 

ja ryteikköiseksi koettu 

Määrlahden ranta-alue 

muuttuu helposti lähes-

tyttäväksi lähivirkis-

tysalueeksi, joka 

vahvistaa Loviisan 

keskustan merel-

lisyyttä.

Lue lisää asunto-
messusuunnitelmista 
s. 6–7
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Joulu Komendantintalossa
Miten joulua vietettiin ennen? Tule aistimaan vanhanajan joulutunnel-
maa Komendantintaloon! 

Museo on koristeltu jouluasuun eri historiallisten ajanjaksojen pe-
rinteiden mukaisesti. Museossa on piilossa pieniä tonttuhiiriä, joita 
perheen pienimmät voivat etsiä. Se, joka löytää kaikki hiiret, saa hakea 
yllätyksen museon aarrearkusta! 

Työpajatilassa Komendantin vintillä lapset ja aikuiset voivat askar-
rella vanhanajan karamellitötteröitä kuuseen ripustettaviksi. Sunnun-
taina 9.12. kello 14 Mirella Pendolin tarjoilee jazzahtavia joululauluja 
museon salissa.

Komendantintalo, Loviisan kaupungin museo, Puistokatu 2
Avoinna ti–pe & su klo 12–16.
Loviisan Joulun viikonloppuina 1.–2.12. ja 8.–9.12. klo 10–17.
Suljettu 6.12., 23.–26.12. ja 1.1. Vapaa pääsy.

Kiinnostuitko?

 Lue lisää: sitra.fi/kiertotalous



MORJENS-
KYSELY 
KARTOITTAA 
PALVELUTOIVEET

Loviisa lapsiystävälliseksi 
kunnaksi
Loviisa on liittynyt UNICEFin lapsiystävällinen kunta 
-hankkeeseen, jossa se sitoutuu kaksi vuotta kestä-
vään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. 

Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta. 
Siinä arvioidaan, miten hyvin lapsiystävällisyys nyky-
ään toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittä-
mä kymmenen tavoitteen lista. 

Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä 
tulokset ja raportoi niistä UNICEFille. Raportoinnin jäl-
keen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta 
-tunnustuksen. 

Sivistysjohtaja Thomas Grönholm  
0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff 
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

Nyt jokaisella loviisalaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa kaupungin 
palvelujen kehittämiseen.

LOVIISAN KAUPUNKI kerää paraikaa Mor-

jens-sovelluskyselyn avulla tietoja, joi-

den pohjalta laaditaan henkilökunnal-

le hyvän palvelun ohjeet. Hallintojoh-

taja Kristina Lönnfors toivoo mahdolli-

simman monen osallistuvan kyselyyn.

– Haluamme selvittää, millaiseksi 

hyvä palvelu mielletään. Kun tiedäm-

me toiveet, osaamme paremmin pa-

rantaa palvelujamme, hän sanoo.

Kysely on tehty mahdollisimman 

selkeäksi. Mukana on monivalinta-

kysymyksiä, joko–tai-kysymyksiä ja 

avoin vastausmahdollisuus. Morjens-

sovelluksen lisäksi kyselyyn voi vasta-

ta myös paperisella kyselylomakkeella. 

Lomakkeita saa Lovinfosta ja kirjas-

toista. 

Kristina Lönnfors kertoo, että Mor-

jens-kyselyjen antia on jo hyödynnetty.

– Esimerkiksi Ruukin lähiliikunta-

paikkaa koskevassa kyselyssä saatiin 

paljon arvokasta tietoa asukkailta. 

Morjens-sovellus on ilmainen. Se on 

ladattavissa Android- ja iOS-älypuheli-

miin ja -tabletteihin sovelluskaupasta.

loviisa.fi/morjenssovellus

Hallintojohtaja Kristina Lönnfors 
0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

LOVIISAN KAUPUNKI on hankkinut kuusi sydäniskuria. 

Iskurien käyttö on tehty mahdollisimman selkeäksi 

ja helpoksi.

Sydäniskurilla eli defibrillaattorilla pyritään pois-

tamaan sydämen pysäyttänyt henkeä uhkaava rytmi-

häiriö. Iskureiden käytön pikakoulutus on alkanut 

niiden sijaintikohteissa tai lähistöllä olevalle kaupun-

gin henkilöstölle. 

– Toivomme, että koulutuksen saaneet henkilöt 

jakavat tietoa omissa organisaatioissaan, sanoo ta-

loussuunnittelija Eija Henriksson.

Laite tunnistaa tilanteen, eli onko käytölle tarvetta. 

Jos on, se opastaa käyttäjää edelleen. 

– Laitteen käyttämistä ei pidä arkailla. On kuiten-

kin hyvä tutustua opastukseen, jotta perustietämys 

on hallussa.

Taloussuunnittelija Eija Henriksson 
040 7790 428, eija.henriksson@loviisa.fi

SYDÄNISKUREITA  
KÄYTTÖVALMIINA

Entiseen Valintataloon  
liikuntatiloja
Kaupunki on kunnostanut entisen Valintatalon kiin-
teistön Määrlahdessa väliaikaiseksi liikuntatilaksi. 
Tilat ovat sekä koulujen että urheiluseurojen käy-
tössä syys- ja kevätlukukauden ajan. 

Tilojen ilmanvaihdon toimivuus on tarkistettu, ja 
niihin on hankittu mattopinta. Noin 700 neliön lii-
kuntatilan lisäksi kiinteistössä on suihkut ja wc:t. 
Päivisin tila on koulujen ja varhaiskasvatuksen 
liikuntatilana ja iltaisin seuratoiminnan käytössä.  

– Tila soveltuu salibandyyn, pienten lasten jal-
kapalloon, jumppaan, voimisteluun, peleihin ja leik-

keihin, vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja Päivi 
Hämäläinen kuvailee.

Osoite: Saaristotie 2, 07940 Loviisa
Vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja Päivi Hämä-
läinen 0440 555 483, paivi.hamalainen@loviisa.fi

Sydäniskurit löytyvät täältä:

Loviisan liikuntahalli, jäähalli, Agricola-halli,

Vesiliikelaitos toimisto, tekninen varikko ja

Luonto tutuksi  
päiväkotilapsille
Rauhalan päiväkoti on mukana kansainvälisessä ”Move, 
Sing and Spy Under the Same Sky” -hankkeessa.

Kahden vuoden aikana lapsille järjestetään liikuntaan 
ja luontoon liittyviä projekteja, muun muassa luontoaihei-
sia laululeikkejä ja kuvataidetehtäviä. 

Loviisan lisäksi mukana ovat Unkarin Paks, Espan-
jan Valencia, Turkin Istanbul, Latvian Riika ja Ruotsin 
Landskrona. 

Hankkeeseen sisältyy tutustumiskäyntejä siihen 
osallistuville paikkakunnille. Helmikuussa 2020 Loviisa 
isännöi tapaamista.

– Muut osallistujat toivoivat näkevänsä ja kokevansa 
ulkoilua talvisäässä. Suomessahan ulkoillaan säässä 
kuin säässä, päiväkodinjohtaja Päivi Ahola sanoo. 

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ 
ohjelmasta. 

Päiväkodinjohtaja Päivi Ahola 
044 565 1084, paivi.ahola@loviisa.fi 
movingunderthesamesky.blogspot.com

LISÄTIETOA
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OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUJEN 

hallitus päätti lokakuussa, että vuoden 

2023 asuntomessut järjestetään Lovii-

sassa. Messuille odotetaan noin 150 

000 kävijää.

Loviisanlahden itärannalle sijoit-

tuvasta messupaikasta kehkeytyy 

2020-luvun alkuvuosina uusi Kunin-

gattarenrannan asuinalue. 

Uusi asuntoalue ja samaan aikaan 

kehittyvä linja-autoaseman alue kyt-

keytyvät luontevasti keskustan pal-

veluketjuun. Torille matkaa on alle 

kilometri. 

Uudelta asuinalueelta aukeavat 

näkymät vastakkaisen rannan his-

torialliseen Alakaupunkiin ja harju-

maisemaan. Samalla Loviisanlahden 

itärannan uusi ja länsirannan vanha 

asuinalue muodostavat mielenkiin-

toisen kontrastin, jossa perinteinen ja 

moderni puurakentaminen kohtaavat. 

Alueelle rakennetaan omakoti- ja 

rivitaloja sekä asuinkerrostaloja ekolo-

gista puurakentamista suosien. Lisäk-

si Kuningattarenrannalle sijoittuvat 

kaupungin uusi rantasauna ja pien-

venesatama. Suunnitelmiin kuuluvat 

myös uusi hyvinvointikeskus liikunta- 

ja kulttuuripalveluineen sekä maa- tai 

meriuimala. 

Kaupunkilaisten yhteinen viheralue 

kävely- ja pyöräreitteineen ulottuu 

Määrlahdesta Loviisanlahden pohjuk-

kaa myötäillen historialliseen alakau-

punkiin Laivasillan alueelle ja sieltä 

edelleen Plagenin uimarannalle. 

Alueen kaavoitus on jo hyvässä 

vauhdissa. Rakentaminen voi alkaa 

vuonna 2020.

UUSI ASUINALUE  
Loviisanlahden itärannalle

Ha
va

inn
ek

uv
a: 

Lo
vii

sa
n k

au
pu

nk
i

76

• Tonttijako hyväksytään 2020 
• Messutontit avoimeen hakuun keväällä 2021
• Rakentajien valinta syksyllä 2021
• Messutalojen rakentaminen alkaa alkuvuonna 2022
• Rakennukset valmiina keväällä 2023
• Asuntomessualue avoinna yleisölle heinäkuun 

alusta elokuun alkuun 2023

AIKATAULU

Kaupunginjohtaja luonneh-

tii asuntomessuja ja uuden 

asuinalueen rakentamista 

Loviisan lähivuosien suu-

rimmaksi haasteeksi, joka 

antaa suunnan kaupungin 

kehittämiselle.

Aikaa messualueen val-

mistumiseen on neljä ja 

puoli vuotta. Oker-Blomin 

mielestä se riittää muun 

muassa siksi, että alueen 

kaavoitus on aloitettu jo 

ennen messupäätöstä ja 

Loviisalla oli jo aiemmin 

suunnitelmia rakentaa uusi 

ydinkeskustan palveluket-

juun kytkeytyvä asuinalue.

– Asuntomessuja ei oli-

si kannattanut hakea, jos 

meillä ei olisi muutenkin 

ollut tarvetta rakentaa uusi 

asuinalue, hän sanoo.

YHTEINEN PROJEKTI

Kaupunginjohtajan mu-

kaan Loviisa on optimaali-

sen kokoinen asuntomes-

sujen järjestämiseen. 

– Pienempi paikkakun-

ta ei siihen pystyisi, ja jos 

taas on kovin iso kaupunki, 

asuntomessujen vaikutus 

ei ole niin suuri kuin se on 

Loviisalle.

– Meille tämä on iso pro-

jekti, mutta ei liian iso asu-

kaslukuumme tai voimava-

roihimme nähden. 

Oker-Blom toivoo, että 

mahdollisimman moni voi 

osallistua hankkeeseen. 

– Lähtökohdat ovat hyvät, 

sillä tämä on loviisalaisten 

yhteinen hanke. Olemme 

sitoutuneet siihen kaavoit-

tajista kuntalaisiin. Tulem-

me satsaamaan vahvasti 

yhteisöllisyyteen niin, että 

kaikki kansalaisjärjestöt ja 

halukkaat kaupunkilaiset 

voivat olla omalla panoksel-

laan mukana.

Loviisan asuntomessujen 
onnistumiselle on hyvät 
edellytykset, arvioi 
kaupunginjohtaja  
Jan D. Oker-Blom. 

HYVÄT EDELLYTYKSET 
ONNISTUMISELLE

YHTEISÖLLISYYTTÄ
VIHERALUE- JA
ULKOILUVERKOSTON 
MYÖTÄ
Laaja Kuningattarenrannan ranta-alue
suunnitellaan ja toteutetaan kaupunki-
laisten monipuoliseksi ja yhteisöllisyyttä 
lisääväksi rantapuistoksi, jonne on suun-
niteltu kaupungin uusi rantasauna, pien-
venesatama, liikuntapaikkoja sekä uusi 
liikunta- ja kulttuurikeskus ulkotiloineen 
ja maa- tai meriuimaloineen.

Rantaviivaa mukaileva kävelyreitti ja uusi ponttonisilta yhdistävät länsi- ja itärannan puistoalueineen.

Kuningattarenrannan asuinalueelle rakennetaan omakoti- 
ja rivitaloja sekä terassikerrostaloja.

Suunnitelmiiin kuuluu myös hyvinvointi- ja liikuntakeskus.

ASUNTOMESSUT

loviisa.fi/asuntomessut2023

LISÄTIETOA
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Sivistys ja
hyvinvointi
Kirsi Kinnunen

Elinkeino ja
infrastruktuuri
Joakim Holmström

Kaupungin- 
kansliakeskus

Kristina Lönnfors

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen 

johtajaksi on valittu kauppatieteiden ja 

valtiotieteiden maisteri Joakim Holm-

ström ja sivistys- ja hyvinvointikeskuk-

sen johtajaksi filosofian maisteri Kirsi 

Kinnunen. 

Loviisan kaupungin nykyinen hal-

lintojohtaja Kristina Lönnfors toimii 

jatkossa kaupunginkansliakeskuksen 

johtajana.

UUDET HAASTEET ODOTTAVAT

Joakim Holmström on viiden viime 

vuoden ajan työskennellyt Pohjoismai-

den investointipankissa ja osallistunut 

muun muassa kunnallisten infrastruk-

tuurihankkeiden rahoittamiseen, jotka 

ovat liittyneet kouluihin, vesi- ja viemä-

rilaitoksiin sekä julkiseen liikenteeseen.

Holmström harrastaa kirjallisuutta, 

elokuvia, matkailua ja urheilua mah-

dollisuuksien mukaan.

Kotona on kaksi pientä tyttöä. 

– Vanhempi tytär on neljävuotias. 

Nuorempi tytär syntyi kesällä.

Holmström kertoo tulevansa hyvin 

toimeen kaikkien kanssa.

– Pystyn helposti omaksumaan uudet 

haasteet ja uuden työympäristön, hän 

luonnehtii.

KAKSIKIELINEN  
TYÖYMPÄRISTÖ KIINNOSTAA

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johta-

jaksi valittu Kirsi Kinnunen on toimi-

nut Ilmajoen kunnan sivistysjohtajana 

vuodesta 2010. Työkokemusta hänellä 

on kunta-alalta yli kahdenkymmenen 

vuoden ajalta.

Kirsi Kinnunen odottaa innolla uutta 

työtään, kollegoita ja ympäristöä.

– Työskentely kaksikielisessä yhtei-

sössä kiehtoo myös kovasti.

Ennen työn alkamista hän aikoo tu-

tustua Loviisan kulttuuri- ja liikuntatarjon-

taan. Kuntosali- ja kirjastokortin hankki-

minen, vaeltaminen, uinti ja kuntoilu ovat 

myös mielessä. 

Kirsi Kinnunen luonnehtii itseään posi-

tiiviseksi ja joustavaksi. 

– Olen ahkera ja helposti lähestyttävä 

ihminen – joskus mielestäni myös vähän 

kärsimätön, hän sanoo. 

LISÄÄ VASTUITA

Loviisan hallintojohtajana vuodesta 2014 

toiminut Kristina Lönnfors saa vuoden 

2019 alusta johdettavakseen koko kaupun-

ginkansliakeskuksen.

– Työni muuttuu varsin vähän. Entisten 

tehtävieni lisäksi vastaan jatkossa kaupun-

gin talousyksikön toiminnasta, Kristina 

Lönnfors kertoo.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä 

entinen talousjohtajan pesti lakkautetaan.

KESKUKSILLE UUDET JOHTAJAT
Loviisan kaupungilla on meneillään 
organisaatiomuutos, jonka yhteydes-
sä perustetaan kolme uutta keskusta 
kaupungin eri toiminnoille 1.1.2019 
alkaen. 

Organisaatiouudistus vähentää johtajien ja esimiesten määrää. Samalla se lisää joustavuutta hallinnon eri osien välillä.

• Johtajien lukumäärä vähenee

• Esimiesvastuullisten henkilöiden  
määrä vähenee

• Tiimityöskentely lisääntyy

• Päälliköille aikaisempaa paremmat 
edellytykset keskittyä avaintehtäviinsä

Perusturvakeskuksen organisaatio jatkaa 
nykyisellään kunnes sote- ja maakunta-
uudistus varmistuvat. Perusturvajohtajana  
toimii Carita Schröder.

Organisaatiouudistus  
pähkinänkuoressa

HALLINTO
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LOVIISANLAHDEN TUNTUMASSA sijaitsevan 

ruotsinkielisen yläkoulun peruskivi 

muurattiin lokakuun alussa. Valmista 

pitäisi olla vuonna 2019.

Uusi kaksikerroksinen puuraken-

teinen koulu nousee liikuntahallin 

viereen vanhan puretun koulun pai-

kalle. Vanha koulurakennus purettiin 

vuonna 2017. 

Uudesta koulurakennuksesta tulee 

moderni ja aiempaa paremmin käyttä-

jiään palveleva oppilaitos. 

Koulu on malliltaan U-muotoinen, 

ja se rakennetaan massiivipuusta. Ra-

kennukseen tulee kaksikerroksinen 

ruokailutila ja aula, jota voi käyttää lu-

kusalina. 

Rakennuksen pinta-ala on 3 660 

neliömetriä ja sen kustannusarvio on 

runsaat 16 miljoonaa euroa.

Koskenkylän uuden koulukeskuksen pe-
ruskivi muurattiin lokakuussa. Koulukes-
kus rakennetaan hirrestä lukuun ottamatta 
betonista väestösuojaa. 

Kaksikieliseen koulukeskukseen tulee 
yhteensä kymmenen suomen- ja ruotsin-
kielistä perusopetusryhmää sekä kaksi 
esiopetusryhmää. Uudisrakennuksen on 
tarkoitus valmistua vuoden 2019 lopussa, 
jonka jälkeen kunnostetaan nykyinen kou-
lurakennus. Koko koulukeskus valmistuu 
vuoden 2020 loppuun mennessä.

UUDET 
KOULUHANKKEET 
ETENEVÄT 

LOVIISA ON MUKANA Utelias luokka -hank-

keessa, joka lisää lasten ja nuorten mah-

dollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuu-

ria koulupäivän yhteydessä. 

Yhteen Utelias luokka -pilottiin kuu-

luu 30 oppituntia yhdessä taidekasvat-

tajan kanssa lukuvuoden 2018–2019 

aikana.

Oppilaat, taidekasvattajat ja opettajat 

tekevät yhteistyötä hyödyntäen taiteen ja 

kulttuurin sisältöjä valitsemansa aihepii-

rin sisällä.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 

luovaa ja kriittistä ajattelua, lisätä vuo-

rovaikutus- ja empatiataitoja sekä lisätä 

ja syventää koulujen ja taidekasvattajien 

yhteistyötä. 

Utelias luokka on Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön pilottihanke, osana hallituk-

sen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja 

kulttuurin saavutettavuutta. 

Kulttuurituottaja Jaana Laaksonen  
044 055 5499, jaana.laaksonen@loviisa.fi

LOVIISALAISKOULUT  
MUKANA UTELIAS  
LUOKKA -HANKKEESSA 
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Koskenkylän 
koulukeskuksesta 
hirsirakennus

Ruotsinkielinen yläkoulu 
rakennetaan massiivipuusta

Tutustu koulujen rakennushankkeisiin  
osoitteessa loviisa.fi/kouluhankkeet  
ja koulujen Facebook-sivuilla: 
@lovisanejdenshogstadium 
@KoskenkylanKouluLoviisa 
@ForsbyskolaiLovisa
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Esiopetus: yhteistyö  
kirjastojen kanssa
1 lk tanssi  
2 lk kuvataide
3 lk kirjallisuus, sanataide 
4 lk musiikki

5 lk paikallishistoria 
6 lk näyttämötaide
7 lk museoyhteistyö 
8 lk elokuva, mediakulttuuri 
9 lk kulttuuriretki Helsinkiin 

ELOKUUN ALUSSA käynnistynyttä 

Kurkota tähtiin -hanketta on 

palkattu vetämään kehittä-

jät Anna Palasmaa ja Tuula 

Åminne. Heidän tehtävänään 

on auttaa opettajia löytämään 

loviisalaisista oppilaista ne, 

jotka ovat erityisen lahjakkaita 

jossakin oppiaineessa tai jol-

lakin muulla alueella, kuten 

sosiaalisissa tilanteissa. 

– Pyrimme siihen, että eri-

tyislahjakkaat saavat mahdol-

lisuuden kehittyä eteenpäin 

omassa tahdissaan. Että moti-

vaatio, ilo ja kipinä säilyisivät, 

Palasmaa kertoo.

Yksilöllinen opinpolku 

suunnitellaan yhdessä huol-

tajan, oppilaan ja koulun hen-

kilökunnan kanssa. Loviisan 

pienissä kouluissa voidaan 

hyödyntää myös yhdysluokkia.

– Lahjakkaiden tukeminen 

onnistuu nykyresurssein, 

mutta se edellyttää uuden-

laista ajattelua ja toimintaa, 

Palasmaa ja Åminne toteavat. 

Lisäksi Palasmaa ja Åmin-

ne järjestävät opettajille kou-

lutustilaisuuksia, joihin kut-

sutaan lasten ja nuorten lah-

jakkuuden tunnistamiseen 

ja tukemiseen perehtyneitä 

asiantuntijoita.

Anna Palasmaa 040 485 3305,  
anna.palasmaa@edu.loviisa.fi

Tuula Åminne 040 358 4802,  
tuula.aminne@edu.loviisa.fi

Perusopetukselle on lukuvuodesta 2016-
2017 lähtien luotu Kulttuuripolku. Se on 
kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka 
tavoitteena on tutustuttaa kaikki ala- ja 
yläkoulujen oppilaat vuosittain eri kult-
tuurin ja taiteen lajeihin sekä paikalliseen 
kulttuuriperintöön. 

Loviisan kulttuuripalvelut sekä koordi-
noi että tuottaa ohjelmat kouluille. Jokai-

sella luokka-asteella on oma taiteen tai 
kulttuurin ala. Siirtyessään luokalta toiselle 
oppilas saa monipuolisen läpileikkauksen 
kulttuurin kentästä. Kulttuuripolun etapit 
pyritään tekemään yhteistyössä paikal-
listen kulttuuritoimijoiden, taidelaitosten 
ja taiteilijoiden kanssa. Kulttuuripolku 
tavoittaa kaikki perusopetuksen luokka-
asteet Loviisan eri kouluissa.

Kaikki kerralla  
kuntoon
Loviisan kaupunki osallistuu val-
takunnalliseen Turun yliopiston 
vetämään Satakunta-hankkeeseen 
ajankohtaisilla koulujen rakennus- 
ja peruskorjauskohteilla. Periaat-
teena on ”kaikki kerralla kuntoon”.

Hankkeiden etenemistä, raken-
nusten kuntoa ja niissä työskente-
levien ihmisten terveyttä seurataan 
pitkällä aikajänteellä. 

Korjausrakentamisessa välte-
tään pelkkiä tiivistyskorjauksia. 
Materiaaleissa pyritään terveellisiin 
ja turvallisiin yhdistelmiin sekä hai-
tallisten vaihtoehtojen välttämiseen. 

Hankkeeseen osallistuessaan 
Loviisa sitoutuu pitämään raken-
nusten ilmanvaihdon päällä jat-
kuvasti ja korjaamaan kosteusva-
hingot välittömästi. Turun yliopisto 
avustaa kuntia jakamalla tietoa ja 
järjestämällä tarvittavaa koulutusta. 
Hanke päättyy vuonna 2028. Loviisa 
on sitoutunut hankkeeseen ainakin 
viideksi vuodeksi.

Yksilöllinen  
opinpolku lahjakkaille

Kulttuuripolku Loviisassa

Kulttuuripolun teemat

HOITOON SAMAN 
PÄIVÄN AIKANA
Loviisan terveyskeskuksen 
kiirevastaanotossa on saatu hyviä 
kokemuksia niin sanotusta VIPA-
palvelusta, jolla tarkoitetaan asioiden 
välitöntä vireillepanoa: vastaanotolle 
tulevan asia pyritään hoitamaan 
saman päivän aikana.

KUN ASIAKAS ottaa puhelimitse yhteyt-

tä terveyskeskukseen, hoitaja tekee 

hoidon tarpeen arvion ja kartoittaa 

tilanteen. Hoitoa tarvitseva kutsutaan 

tarpeen mukaan paikalle samana päi-

vänä. Tähän pyritään myös ruuhkai-

simpina päivinä. 

– Voimme saada asian hoidetuksi 

nopeasti, sillä lääkäri on koko ajan ta-

voitettavissa. Aina lääkäriä ei kuiten-

kaan tarvita, vaan hoitohenkilökun-

tamme voi auttaa eteenpäin, johtava 

lääkäri Tero Taipale sanoo. 

Tavoitteena on päästä eroon pitkistä 

odotusajoista ja tarjota hoitoa nopeasti 

ja tehokkaasti. 

– Vaivasta riippuen hoitaja hoitaa 

kokonaan asian, konsultoi lääkäriä 

tai ohjaa lääkärin vastaanotolle, sanoo 

osastonhoitaja Senja Kangas.

Nopea hoito on tullut mahdolliseksi 

organisoimalla vanhoja käytäntöjä uu-

della tavalla ja asenteita muuttamalla. 

– Miksi sopia ajanvaraus jonnekin 

hamaan tulevaisuuteen, kun asian voi 

hoitaa heti, Taipale kiteyttää.

Vaivan ei tarvitse olla akuutti. Väli-

tön vireillepano ei kuitenkaan koske 

vuosikontrolleja, joihin on oma kutsu-

järjestelmänsä.

Loviisan terveyskeskus 
Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa

Puhelinpalvelu 019 505 1300  
Avoinna arkisin 8–16

LISÄTIETOA

Kotihoidon  
kuntalisä jatkuu
Loviisa jatkaa ensi vuonna kotihoidon tuen kun-
talisän maksamista. Kuntalisän piirissä ovat per-
heet, joille Kela on myöntänyt kotihoidon tukea. 

200 euron kuukausittaista kuntalisää makse-
taan, kun lasta hoidetaan kotona. Kuntalisää ei 
makseta, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa. 
Kuntalisää maksetaan perheen pienimmästä 
lapsesta. 

– Loviisassa kuntalisä myönnetään, vaikka 
perheen muut lapset olisivat varhaiskasvatuk-
sen piirissä. Se lisää perheiden tasa-arvoa, vs. 
varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff kertoo.

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff  
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

– Yksilöllinen opinpolku lisää oppilaan 
motivaatiota, Anna Palasmaa sanoo.
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eTerveys  
sujuvoittaa  
asiointia 

AJANKOHTAISTA

Loviisan terveyskeskuksen 
käyttöön ottama eTerveys-palvelu 
nopeuttaa asiointia. Potilastiedot 
on suojattu, ja asiointi tapahtuu 
pankkitunnusten avulla.

SÄHKÖISEN PALVELUN  avulla voi tehdä kii-

reettömiä ajanvarauksia, viestiä hoito-

henkilökunnan kanssa ja saada teks-

tiviestimuistutuksia ajanvarauksista. 

Hoitohenkilökunta voi myös kertoa 

sähköisesti laboratoriotuloksista ja 

neuvoa jatkotoimenpiteissä.

Käyttö edellyttää suostumuslomak-

keen täyttämistä netissä.

– Toistaiseksi suostumuslomake pi-

tää tulostaa ja tuoda tänne terveyskes-

kukseen. Lomakkeen voi myös täyttää 

täällä. 

–Kehitämme toimintaa koko ajan, 

ja toivomme saavamme mahdollisim-

man paljon suostumuksia, jotta toi-

minnan kehittäminen etenee, sanoo 

osastonhoitaja Senja Kangas.

loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sahkoinen-
asiointi/

Osastonhoitaja Senja Kangas  
044 505 1978, senja.kangas@loviisa.fi

TÄNÄ VUONNA rokote on aiempaa tehokkaampi. Rokotteen 

voimaantulo vie kaksi viikkoa. Jos silti sairastuu influens-

saan, sen kesto on yleensä lyhyempi ja oireet lievemmät 

kuin rokottamattomalla.

– Mikään rokote ei anna sataprosenttista suojaa, mut-

ta tänä vuonna rokote on edellisvuotta tehokkaampi. Lo-

viisassa on oikein hyvä rokotuskattavuus, osastonhoitaja 

Senja Kangas kiittää.

Maksuttoman rokotteen saavat kaikki 65 vuotta täyttä-

neet, kuuden kuukauden – kuuden vuoden ikäiset lapset, 

raskaana olevat naiset, influenssalle alttiiden henkilöiden 

lähipiiri, varusmiespalvelukseen astuvat sekä sairautensa 

ja hoitonsa vuoksi riskiryhmään kuuluvat.

Loviisan terveyskeskus: Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa 
Ajanvaraus: 019 505 1300 arkisin klo 8–16

UNOHDITKO OTTAA 
INFLUENSSAROKOTTEEN?  
EI HÄTÄÄ! 

Perusturvakeskuksen 
kaikki palvelut terveys-
keskuksessa

Loviisan perusturvakeskuksen hallin-

to- ja asiakaspalvelut on nyt keskitetty 

terveyskeskuksen tiloihin.

– Asiointi helpottuu, kun kaikki pal-

velut ovat saman katon alla, perusturva-

johtaja Carita Schröder kertoo.

Perhekeskuksen uudet tilat sijaitsevat terveyskes-
kuksen toisessa kerroksessa. Perhekeskukseen 
kuljetaan ovesta C1. 

Myös perusturvakeskuksen hallinto on muuttanut 
terveyskeskuksen toiseen kerrokseen, mutta  
sisäänkäynti on ovesta C2.  

Fysioterapiayksikön uudet tilat sijaitsevat terveys-
keskuksen alakerrassa. Käynti sisäpihan puolelta, 
ovesta C1. 

Perusturvakeskuksen osoite on  
Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisa.

Yöhoitoa lapsille
Lasten yö- ja viikonloppuhoitoa on tarjottu Lovii-
sassa syyskuusta lähtien. Ympärivuorokautinen hoito 
on avuksi perheille, joissa vanhemmat työskentelevät 
esimerkiksi pelastus- tai hoiva-alalla, ravintolatyön-
tekijöinä, poliiseina tai teollisuuden parissa.

Toistaiseksi yö- ja viikonloppuhoito on kes-
kitetty Koskenkylän päiväkotiin, kaksikieliseen 
Mustikat-ryhmään.

– Koskenkylän päiväkodissa meillä on tois-
taiseksi parhaat puitteet vuorohoidolle. Tulevai-
suuden suunnitelmissa on uusi päiväkoti Loviisan 
keskustan tuntumaan, jonne myös vuorohoito 
voitaisiin keskittää, vs. varhaiskasvatuspäällikkö 
Sofia Hoff kertoo. 

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff 
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fiLoviisassa on tarvetta uusille tukiperheille. Tukiper-

heeksi pääsee tavallinen perhe, jonka oma elämänti-
lanne ja ihmissuhteet ovat kunnossa. 

Tukiperheeltä odotetaan yhdessäoloa ja tavallisen 
arjen jakamista tukilapsen kanssa. Tukilapsi tarvitsee 
aikuisen aikaa, syliä ja huolenpitoa. Näin lapsi saa 
myönteisiä onnistumisen kokemuksia, joista jää tär-

keitä ja mieleisiä muistoja. 
Tukilapsi on tukiperheessä yleensä yhden viikon-

lopun kuukaudessa. Tukiperhettä sitoo vaitiolovel-
vollisuus. Tukiperheelle maksetaan korvaus lapsen 
hoidosta.

– Loviisassa järjestetään tukiperhekoulutuksia 
muutaman vuoden välein, mutta jos on osallistunut jo 

aiemmin tukiperhekoulutukseen, kannattaa olla yh-
teydessä, toteaa sosiaaliohjaaja Sari-Sisko Veppling.

Sosiaaliohjaaja Sari-Sisko Veppling  
0440 555 923, sari-sisko.veppling@loviisa.fi

loviisa.fi/tiedotteet/tukiperhekoulutusta-loviisassa/

Kausi-influenssarokotteen pääsee vielä ottamaan

Itäinen Tullikatu

Ö
hm

aninkatu

maksutta ajanvarauksella.

LISÄTIETOA

Kiinnostaako tukiperheeksi ryhtyminen? 

A1

A2

C1 C2
D1

D2

A1
Senioripalvelut
Neuvolat
A2
Kotisairaala

C1
Perhekeskus/sosiaalipalvelut
Sairaalan osasto
Fysioterapia
Hoitotarvikejakelu

C2
Aikuissosiaalityö
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Vammaispalvelut
Maahanmuuttopalvelut
Perusturvakeskuksen hallinto
D1
Kiireinen vastaanotto
Laboratorio
Röntgen
Lääkäri/hoitajavastaanotot
Suun terveydenhuolto
D2
Ambulanssi
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OTA ROKOTE!
Torju influenssa–

65 vuotta täyttänyt:  

suojaa itseäsi ja läheisiäsi 
influenssalta

Osalle ihmisistä influenssa on vakava tauti
Influenssa on eri tauti kuin flunssa tai nuhakuume. Ikääntyneelle 
influenssa voi olla hyvinkin vakava, jopa hengenvaarallinen. Se vie 
nopeasti huonoon kuntoon ja saattaa vaatia sairaalahoitoa. Influenssa 
voi romahduttaa yleiskunnon ja vaikeuttaa perussairautta. Suurin vaara 
sairastua vaikeaan influenssaan on niillä, joilla on jokin perussairaus, 
kuten krooninen sydän- tai keuhkosairaus, diabetes tai munuaisen 
vajaatoiminta. 

Influenssa voi edetä keuhkokuumeeksi. Influenssavirukset myös vauri-
oittavat limakalvoja siten, että bakteerit pääsevät aiheuttamaan jälki-
tauteja, mm. keuhkoputkentulehdusta ja poskionteloiden tulehdusta.  

Influenssarokote kannattaa ottaa joka vuosi
Kuka hyvänsä voi sairastua influenssaan. Rokotus on paras tapa suo-
jautua influenssalta ja sen jälkitaudeilta. Rokotus on tarpeen myös 
terveelle ja hyväkuntoiselle ikäihmiselle, sillä vaara sairastua vaikeaan 
influenssaan kasvaa iän karttuessa. Rokotus auttaa pysymään terveenä 
ja kunnossa.

Suoja muodostuu noin kahdessa viikossa. Kun ei sairastu, ei voi 
myöskään tartuttaa tautia muihin ihmisiin. 

Suurin osa rokotteen ottaneista välttyy influenssalta. Jos influenssan 
kuitenkin saa, tauti on rokotetulla yleensä lievempi ja toipuminen 
nopeampaa. Rokotteen ottaminen kannattaa siis joka tapauksessa.

Influenssavirukset muuntuvat jatkuvasti. Rokotuksen antama suoja 
kestää noin vuoden verran. Viime vuoden influenssarokote ei siksi vält-
tämättä suojaa tulossa olevalta influenssalta.

Rokote on turvallinen
Influenssarokote on turvallinen. Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaiku-
tuksia, mutta niitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. Influens-
sarokotuksen jälkeen rokotuskohta saattaa punoittaa ja aristaa. Joskus 
rokotetuille tulee lihas- ja nivelkipua, päänsärkyä tai lämpöä. Nämä 
oireet menevät ohi parissa päivässä, ja voit hoitaa niitä kuume- ja kipu-
lääkkeillä. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Influenssa on viruksen aiheuttama hengitystie-
tulehdus. Influenssa leviää helposti pisaratar-
tuntana tai kosketuksen välityksellä.  

Influenssan oireita ovat
• nopeasti nouseva, korkea kuume

• voimakkaat lihaskivut

• vilunväristykset

• väsymys

• päänsärky

• huonovointisuus

• kova yskä. 

Koska influenssa on virustauti, antibiootit eivät 
siihen tehoa.

TERVEYS JA  
LAPSET
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RANTATIEN POHJOISOSAN katutyöt val-

mistuvat marraskuun lopulla lu-

kuun ottamatta joitakin viimeis-

telytöitä, jotka hoidetaan loppuun 

keväällä.

– Pohjoinen osuus on jäsennelty 

samalla tavoin kuin aiemmin valmis-

tunut Rantatien eteläosa. Pyörätie ja 

jalkakäytävä on erotettu reunuksilla 

ja kadun varteen on tehty erilliset py-

säköintitaskut, yhdyskuntatekniikan 

päällikkö Markus Lindroos kertoo. 

– Ainoastaan Pitkäkujan risteys-

alueella on korotus.

Vesi- ja viemäriputkien uusimi-

nen saatiin päätökseen jo kesällä.

JATKOA SEURAA KESKUSTASSA

Seuraava keskustan iso parannus-

projekti koskee Suolatorin ja Raa-

tihuoneentorin välistä katuosuutta. 

Kuningattarenkadulla saneerataan 

vanhat vesi- ja viemäriputket ja teh-

dään mittavat katujen kunnostus-

työt. Työt alkanevat kevättalvella.

Alustavissa suunnitelmissa Kaup-

pakeskus Gallerian kohdalle tulee 

kävelyalueen levennys.

RANTATIEN  
KORJAUS-
URAKKA 
VALMISTU-
MASSA

Uutta Valkontietä myötäilevät pyörätieosuudet on saatu valmiiksi. 
Toinen pyörätie on Valkon päässä ja toinen, noin 1,1 kilometrin pituinen 
osuus ulottuu Antinkyläntien ja Solvikintien risteyksestä Helsingintien 
risteykseen.

Kevyen liikenteen väylän rahoitti Uudenmaan ELY-keskus. 
Pitkä Haravankylän pelto-osuus jää ainakin toistaiseksi ilman  

pyörätietä.

Valkontielle valmistui kaksi 
kevyenliikenteen osuutta 

Kevyenliikenteen väyliä  
Koskenkylään
Myös Koskenkylässä on saatu käyttöön uusi pyörätie Kullbyntieltä koulu-
mäelle sekä pätkälle vanhaa Viipurintietä. Molemmat lisäävät varsinkin 
koululaisten liikenneturvallisuutta.

– Ensi vuonna jatkamme kevyen liikenteen väylää ainakin Jorvaksen 
liittymään asti maantie 170:lla, yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus 
Lindroos kertoo.

Loviisassa alkaa tammikuussa 2019 kaksi liikennekokeilua, joilla parannetaan 
kylien ja haja-asutusalueiden liikkumispalveluita. Samalla vähennetään tarvetta 
käyttää yksityisautoja. Molemmissa kokeiluissa kyytien tilaamiseen ja maksami-
seen käytetään mobiilisovellusta. Kokeilut kestävät puolisen vuotta. 

Kyläkyytiä kokeillaan moottoritien liityntäliikenteessä arkiaamuina ja -iltoina. 
Loviisa testaa Helsingin ja Kotkan välillä kulkevien bussien liityntäyhteyksiä Liljen-
dalin alueelta Vanhankylän pikavuoropysäkeille. Kyläkyyti palvelee siten erityisesti 
työmatkaliikennettä. 

Kyläkyyti-kokeilu käynnistyy Loviisan lisäksi myös Porvoossa. Se on osa Sitran 
rahoittamaa alueellisen liikkumisen palveluiden kehityshanketta, jossa kokeil-
laan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvemmin asutuilla alueilla. 
Kokeilussa yhdistetään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja yksityishenkilöiden 
liikkumistarpeita.

NUORILLE SUUNNATTU HARRASTEBUSSI
Harrastebussi on suunniteltu erityisesti kuljettamaan nuoria iltaisin harrastustensa 
pariin. Kyytiin pääsevät toki muutkin kyliltä keskustaan haluavat. Suunnitteilla on 
kyytejä Tesjoelta ja Koskenkylästä Loviisan keskustaan ja takaisin. Harrastebussin 
taustalla on kaupungille myönnetty liikkumisen ohjauksen valtionavustus. 

Tarkempia tietoja molemmista liikennekokeiluista on luvassa vuodenvaihteessa.

KYLÄKYYTIÄ JA HARRASTE-
BUSSIA KOKEILEMAAN

Mallinnuskuva Kuningattarenkadusta, johon on tulossa kävelyalueen levennys.

LIIKENNE
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HYVÄ TIETÄÄ

SUOSITUT LOVIISAN OHJAAMON nuorille tar-

koitetut ammatti-illat jatkuvat joulu- ja 

tammikuussa.

Tiistaina 4.12. esittelyvuorossa on 

Fortum. Paikalla ovat Loviisan voi-

malaitoksen apulaisjohtaja Thomas 

Buddas, työturvallisuus- ja ympäristö-

vastaava Joni Niiranen sekä sijoittaja-

suhteista ja talousviestinnästä vastaava 

johtaja Ingela Ulfves.

Metalli-, sähkö- ja lvi-alat esittäyty-

vät tiistaina 18.12. Mukana ovat muun 

muassa LVI-insinööri Mikael Nystedt 

sekä Daniel Tikander ja Wille Törn-

qvist Steel Worksista.

Ammatti-illat jatkuvat torstaina 

10.1.2019. Paikalla ovat kosmetologi, 

kampaaja ja jalkahoitaja. 

Viikkoa myöhemmin 17.1. paikalle 

saapuu kokki Kristian Vuojärvi. Ravin-

tola-alan töistä kertovat tarjoilija–hovi-

mestari Sam Grönstrand ja Annika 

Fellman (catering-palvelut).

Luovat alat esittäytyvät torstaina 

24.1. Säveltäjä Markus Fagerudd luot-

saa kuulijat musiikin maailmaan. 

Mukana illassa ovat myös näyttelijä ja 

kulttuurituottaja.

Ohjelmat täsmentyvät lähempänä.

Ohjaamo sijaitsee Loviisan keskustassa  
Kuningattarenkatu 18 (CoWork Loviisan alakerta)

Instagram: @ohjaamoloviisa 
Facebook: @OhjaamoLoviisa
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Loviisan kaupunki ottaa vuodenvaihteessa käyttöön 
kiinteistökohtaisen hulevesimaksun. Aiemmin hule-
vesistä syntyneet kustannukset on rahoitettu verova-
roin ja jätevesimaksuilla.

– Muutoksen taustalla on maankäyttö- ja raken-

nuslain sekä vesihuoltolain uudistus, jolla vastuu 
asemakaava-alueiden hulevesistä siirtyi kunnille, 
Loviisan Vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkari-
nen kertoo.

Maksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin ja 
-koon mukaan. Keskikokoisessa pien- tai paritalossa 
se on 47 euroa vuodessa.

HULEVESIMAKSU  
KÄYTTÖÖN 

Loviisa on mukana Vapaaehtoistyö.fi-palvelussa. 
Palvelussa vapaaehtoistyötä järjestävä taho voi kertoa 
tarjolla olevista töistä. Vapaaehtoistöitä voi hakea 
kuka tahansa täyttämällä tietonsa verkossa.

Palvelun käyttäminen on tehty mahdollisimman 
helpoksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä.

– Vapaaehtoistyö voi olla kertaluonteistakin, kuten 

vaikka koiranulkoiluttamista tai kahvin keittämistä 
joulujuhlissa, toteaa hyvinvointikoordinaattori Päivi 
Heikkilä. 

Tavoitteena on parantaa ja lisätä kuntalaisten aktii-
visuutta ja  yhteisöllisyyttä.

– Yhdistykset voivat tehostaa jäsenhankintaa ja 
tarjota jäsenilleen uudenlaista toimintaa.

Hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä 
0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi
vapaaehtoistyö.fi

KIINNOSTAAKO  
VAPAAEHTOISTYÖ?

Vuokraa  
kaupungin  
sähköauto

LOVIISAN KAUPUNGIN hankkimat kuusi 

Renault Zoe -mallista sähköautoa ovat 

kenen tahansa kaupunkilaisen vuok-

rattavissa. 

Vuokraus tapahtuu OP Yhteisauto 

-mobiilisovelluksen kautta.

Ensimmäisen kuuden tunnin ajan 

tuntivuokra on 8 euroa, seitsemän-

nestä tunnista eteenpäin 5 euroa tunti 

ja kolmannestatoista tunnista 3 euroa 

tunti.

Autojen kotipaikka on talvella Raa-

tihuoneen päädyssä, osoitteessa Man-

nerheiminkatu 4. Autot palautetaan 

aina samalle paikalle, mistä on lähdet-

ty liikenteeseen. Mikäli autoa on ladat-

tava matkan varrella, siihen voi käyttää 

mitä tahansa maksullista latauspistet-

tä. Sähköauton akun lataaminen täy-

teen puolinopeilla latauspisteillä kes-

tää noin 2–3 tuntia.
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OHJAAMON  
AMMATTI-ILLAT  

JATKUVAT

Moderni  työtila kirkkaille ajatuksille.  
COWORKLOVIISA.FI     KUNINGATTARENKATU 18  

hei sina 
etatyolainen,  

tyopisteen 
tarpeessa 

oleva! 

Loviisa tarjoaa sinulle 
keskustasta modernin 
työpisteen  valokuitu- 
yhteydellä ilmaiseksi 

6.1.2019 asti!

Voit työskennellä ihan milloin 
itse haluat kello 6–24 välillä,  

vaikka  jokaisena viikon 
päivänä. Sisään tiloihin pääset 
älypuhelimellasi flextila.com 

-sivuston kautta.  Tarkat ohjeet 
löydät CoWorkin ovelta. 

Kuulostaako lupaavalta?  
Tule  tutustumaan!

loviisa.fi/sahkoautot

LISÄTIETOA

:

: :
:

:

HULEVESIMAKSUT VUODESSA 2019–
Pieni Keskisuuri Iso Laaja

Pien- tai paritalo 47 e 47 e 47 e 70,5 e

Rivitalo 141 e 212 e 317 e 476 e

Kerrostalo 188 e 282 e 423 e 435 e

Pieni kiinteistö: alle 2 000 m2

Keskisuuri kiinteistö: 2 000–5 000 m2

Iso kiinteistö: 5 000–10 000 m2

Laaja: yli 10 000 m2

Vesiliikelaitos  
uusiin tiloihin
Loviisan Vesiliikelaitoksen uusi palvelupiste 
sijaitsee osoitteessa Chiewitzinkatu 14. Kaikki 
muutkin Vesiliikelaitoksen kaupungin alueen 
toiminnot on siirretty saman katon alle.

– Tämä parantaa palvelujamme. Aikaisemmin 
toimimme useassa eri paikassa, Vesiliikelaitok-
sen johtaja Markku Paakkarinen kertoo.

Palvelupiste on avoinna arkisin kello 9–12 ja 
13–15. Vesimittarilukemat voi ilmoittaa puhe-
limitse 019 555 225 tai lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen vesilaskutus@loviisa.fi.

Verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
loviisa.fi/vesliliikelaitos

INFO



Pallo  
haltuun

Familjelivet i skick

Perheneuvonta palvelee
Loviisan kaupungin perheneuvonnan palvelut on tarkoitettu  
0–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. 

Perheneuvontaan voit olla yhteydessä, jos
• haluat keskustella lapsen kasvatuksesta tai vanhemmuudesta
• sinulla on huoli lapsesta tai hänen tunne-elämästään
• lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
• perheessä on vaikeita elämäntilanteita ja se tarvitsee tukea.

Perheneuvonnan puhelinaika torstaisin klo 13-14 sekä 
maanantaisin klo 13-14 (vain psykologi).

Susanne Lindström
sosiaalityöntekijä 
040 774 6469, susanne.lindstrom@loviisa.fi

Tamás Gruborovics
psykologi
040 721 4468, tamas.gruborovics@loviisa.fi

Familjerådgivningen betjänar
Lovisa stads familjerådgivning är avsedd för familjer med  
0-18- åriga barn och ungdomar.  

Vänd dig till familjerådgivningen om
• hdu vill diskutera uppfostran eller föräldraskap
• du är bekymrad över ditt barn eller ditt barns känsloliv
• ditt barn har problem på dagis, i skolan eller med kompisarna 
• din familj har problem och behöver stöd.

Familjerådgivningens telefontider torsdagar kl. 13–14 och  
måndagar kl. 13–14 (endast psykolog).

Susanne Lindström
socialarbetare  
040 774 6469, susanne.lindstrom@loviisa.fi

Tamás Gruborovics
psykolog
040 721 4468, tamas.gruborovics@loviisa.fi

Perheneuvonnan psykologina kohtaan 
lapsiperheitä, joissa on erilaisia ongelmia 
tai huolia. Pyrimme yhdessä hahmottamaan 
tilanteen moniulotteisesti ja löytämään 
ratkaisuja ongelmiin. Niin perheessä kuin 
futiksessakin tarvitaan joukkuehenkeä.”

Tamás Gruborovics on Loviisan kaupungin 
perheneuvonnan psykologi. Hän on 
menestynyt jalkapalloilija, joka on pelannut 
271 liigaottelua ja tehnyt niissä 68 maalia.

Som psykolog på familjerådgivningen träffar jag barnfamiljer med olika be-
kymmer. Vi strävar efter att analysera situationen tillsammans och finna fungeran-
de lösningar på problemen. Laganda och teamarbete är a och o inom både familjer 
och fotbollslag, säger psykologen och fotbollsspelaren Tamás Gruborovics.”

Tamás Gruborovics är psykolog på Lovisa stads familjerådgivning. Han är också en 
framgångsrik fotbollsspelare med 271 ligamatcher och 68 ligamål i bagaget.

LISÄTIETOA MER INFORMATION


