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Ainutlaatuisen hieno alue
Aloitit lokakuun puolivälissä 

Loviisan vuoden 2023 asun-

tomessujen projektipäällikön 

tehtävissä. Millaiset ovat ensi-

vaikutelmasi, Niina Okkonen?

– Minut on toivotettu erit-

täin lämpimästi tervetulleeksi 

ja pääsin heti tutustumaan 

Kuningattarenrannan mes-

sualueeseen. Olen käynyt ai-

emmin 13 asuntomessuilla, 

mutta tämä on kyllä ympäris-

töineen ainutlaatuisen hieno 

alue, joka toteuduttuaan pa-

rantaa kaikkien loviisalaisten 

viihtyvyyttä.  

Millaiseksi asuntomessuja val-

misteleva tiimi muodostuu?

– Asuntomessutiimi on 

vasta rakentumassa. Tulevien 

vuosien aikana siihen valitaan 

vielä projektikoordinaatto-

ri, tiedottaja ja alueval-

voja. Viime kädessä 

valmisteluissa 

on mukana 

koko kaupunki 

ja lisäksi lukuisat 

yhdistykset ja yrittäjät sekä 

Osuuskunta Suomen Asun-

tomessut. 

Millaiseksi arvioit alueen ve-

tovoiman uusien asukkaiden 

houkuttelemisen kannalta?

– Meri ja merellisyys ovat 

valttikorttejamme, samoin 

luonnonläheisyys. Alueen 

sijainti lähellä keskustaa on 

myös erinomainen, ja palvelut 

ovat kävelyetäisyydellä, joten 

vetovoimatekijöitä on paljon. 

Asuntomessujen alkuun on 

reilut kolme vuotta aikaa. Mit-

kä tehtävät korostuvat projek-

tin alkuvaiheessa?

– Kaavoituksen viimeistely 

on meneillään. Tässä vaihees-

sa haluamme varmistaa sen, 

että alueen ja merellisyyden 

edut toteutuvat mahdollisim-

man hyvin. Samalla lähdem-

me jo hakemaan sopimus-

kumppaneita ja rakentajia to-

teuttamaan hienot ideamme.

Miten ja milloin tonttien 

myynti alkaa? 

– Tonttien myynti alkaa 

näillä näkymin vuoden 

2021 aikana. 

Voivatko myös 

loviisalaiset hakea 

tonttia?

– Kyllä, ilman 

muuta voivat. 

KOULU KUIN KOTI
Marraskuun alussa vietettiin avajaisia ja avoimien ovien iltaa 

Koskenkylän koulukeskuksen uudisrakennuksessa. Avajaisten 

kunniavieraina olivat suomenkielisen Koskenkylän koulun op-

pilaat, jotka pääsivät ensimmäistä kertaa tutustumaan tulevaan 

opinahjoonsa. Uuteen kouluun jo muuttaneet ruotsinkielisen 

Forsby skolan oppilaat esittelivät tiloja, ja innostus oli suuri. 

”Tämähän on kuin koti!”, on varmasti upeinta, mitä pieni koulu-

lainen voi sanoa uuteen kouluun astuessaan.

Sama innostus huokui myös avoimien ovien tilaisuudessa. 

Uutta hirsikoulua tuli katsomaan sankka joukko kyläläisiä ja 

myös kauempaa saapuneita. Monet ihastelivat samaa kuin 

minäkin: lämpimän valoisia tiloja, vaaleita hirsiseiniä, lempeää 

akustiikkaa, oivaltavaa ja muunneltavaa kalustusta – ja sitä ko-

dikkuutta.

Loviisan kaupunki satsaa parhaillaan isosti kouluihinsa. 

Uusien koulujen rakentamiseen ja vanhojen kunnostamiseen 

käytetään parin–kolmen vuoden aikana runsaat 32 miljoonaa 

euroa. Seuraavana valmistumisvuorossa on niin ikään puusta 

rakennettu ruotsinkielinen yläkoulu Lovisavikens skola. Siellä 

taattu vau-efekti syntyy varmasti, kun astuu sisään Loviisanlah-

delle aukeavaan ruokasali–lukusaliin.

Sekä Koskenkylän koulukeskus että Lovisavikens skola muo-

toutuvat koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikkien meidän 

muiden loviisalaisten yhteisiksi 

tiloiksi. Kouluja käytetään kansa-

laisopiston toimintaan, juhliin, 

yhdistysten kokouksiin ja kerhotoi-

mintaan – tarkoitus on, että kynnys 

astua kouluun on yhtä matala kuin 

omaan kotiin.

Jaana Laine

viestintä- ja 

markkinointi asiantuntija

Hakijoille 

ei ole asetet-

tu rajoituksia. Sa-

maa tonttia voi hakea 

useampikin – hyvä hake-

mus auttaa tontin saami-

sessa. Ja vinkkinä: kiin-

nostuksensa voi ilmaista 

jo nyt!

LOVIISAN KAUPUNGIN 
INFOLEHTI 2/ 2019

PÄÄKIRJOITUS
3. SIVUN HAASTATTELUSSA ASUNTOMESSUJEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Koristemaalauksia 
arjen piristykseksi
Opiskelija Senni Koskenvesa teki 
kesätöinään koristemaalauksia Loviisan 
perusturvakeskukseen ja Tesjoella 
sijaitsevaan Taasiakotiin. Sennin maalaukset 
tuovat lisää kodikkuutta palvelutalon tiloihin. 
Taasiakodin asukas Seppo Karppinen 
(kuvassa) pääsi paikan päällä seuraamaan 
Sennin työskentelyä.

NIINA OKKONEN
Loviisan vuoden 2023 
asuntomessujen projektipäällikkö
IKÄ: 42
Syntynyt Loviisassa
Työskennellyt viimeksi 
kiinteistönvälittäjänä ja yrittäjänä
Mieliharrastus: Hevoset kaikissa  
eri muodoissaan
Unelmien koti: 1800-luvulla 
rakennettu hirsihuvila meren 
rannalla, ”Tiedä vaikka se löytyisi 
Loviisasta!”
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VL12168

Merkinnät

Kivituhka

Nurmi / maakumpu

Rakenteet ja kalusteet

Leikkivälineet, Oy Piresma Ab
12168 Tornado
12361 Butterfly Play Table
13005 Rinneliuku natur 1,8 m
13161 Rope Center
20127 Keinuteline natur 2-paikkainen

Bee
Cricket

Aita Kolmilankaverkkoaita
Korkeus 1200 mm
Silmäkoko 50x200 mm
Kuumasinkitys ja pulverimaalaus RAL 6005 sammaleenvihreä
Aidan pituus yhteensä 99.80 m

Ajoportti
leveys 3500 mm

Käyntiportti
leveys 1000 mm

Kivituhka 427 m2

Cricket

Bee

13005

13161

20127

12361

25.00 m

15
.00

 m

29.00 m

9.
00

 m

15.00 m

6.80 m

Nurmi 215 m2

Leikkivälineiden turva-alueet
turvasora, kuorikate (turvakate) tai nurmi
turva-alustojen paksuus välinevalmistajan ohjeistuksen mukaan

Oliiv
iku

ja Israelintie
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AJANKOHTAISTA

Loviisalaiset ovat ottaneet 
innostuneesti vastaan uudet 
puiset portaat, jotka johtavat 
Mäkikujalta Itäiselle Harjutielle. 
Samalla avautui uusi kulkureitti 
Suolatorilta harjulle.

– Portaat on rakennettu harjun omis-

ta puista luontoa kunnioittaen, ja 

hankkeen kaikki vaiheet on toteutet-

tu yhdessä loviisalaisten toimijoiden 

kanssa, kaupunginpuutarhuri Mona 

Bäckman kertoo.

Vanhan vesitornin paikalle on lisäk-

si tehty liikunta-alue, jossa voi treenata 

muun muassa vatsa-, selkä- ja käsivar-

silihaksia sekä harjoittaa tasapainoa. 

Itäisen Harjutien ja liikuntapai-

kan väliin on myös perustettu rhodo-

dendron-laakso. 

Koskenkylän kevyen liikenteen 
väylä viimeistellään keväällä            
Koskenkylään Vanhan Viipurintien varrelle ra-
kennettu uusi kevyen liikenteen väylä on saatu 
viimeistelyä vaille valmiiksi. Uutta väylää teh-
tiin Jorvaksen liittymän ja Kullbyntien välille. 

– Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden paljon 
käyttämää reittiä on nyt parannettu, ja se on 
saanut uuden led-valaistuksen. Tästä hyöty-
vät erityisesti koulumatkalaiset ja Koskenky-

län liikuntapaikkoihin kulkevat. 
– Viimeistelytyöt tehdään keväällä, infra-

struktuuripäällikkö Markus Lindroos sanoo.

LED-VALAISTUS 
LILJENDALIN RAITILLE

Liljendalin keskustan 
läpi kulkeva kaunis 

noin kahden kilometrin 
pituinen tieosuus 
Kartanontiellä ja 

Eskilomintiellä on 
saanut uuden 

led-valaistuksen. 

Israelinmetsän asuinalueelle 
Koskenkylään on valmistumassa 
uusi hieno leikkipaikka. 

Monipuolisine välineistöineen 

leikkipaikka tarjoaa alueen lapsille 

turvalliset ja kehittävät puitteet leik-

kimiseen.

Loviisassa on tällä hetkellä yh-

teensä 21 yleistä leikkipaikkaa eri 

puolilla kaupunkia: keskustan alu-

eella, Valkossa, Strömforsin ruu-

kissa, Tesjoella, Liljendalissa, Per-

najassa, Isnäsissä, Koskenkylässä ja 

Svartholman saaressa. 

Eniten leikkipaikkoja on keskus-

tan alueella, yhteensä kahdeksan. 

Ruotsinpyhtään 
lähiliikuntapaikka uusittiin
Ruotsinpyhtään lähiliikuntapaikan välineistöä on 
uusittu. Aivan uutena alueelle on tullut scoottiparkki 
eli temppupotkulautapuisto, ja siellä on nyt puisia 
ulkokuntoiluvälineitä.

Myös luistelukenttä on saatettu aikaisempaa pa-
rempaan kuosiin. Nyt jää saadaan aiempaa nopeam-
min tasaiseksi. Kesällä kentällä voi pelata koripalloa 
ja tennistä.

Lisäksi liikuntapaikan aitaus ja valaistus on uu-
sittu ja pysäköintipaikkaa laajennettu.

UUSI PÄÄLLYSTE 
KUNINGATTARENKADULLE
Historiallisen alakaupungin 
alueella on jatkettu katujen ja 
vesihuoltoverkoston kunnostusta ja 
uusimista. 
Viime vaiheessa uuden päällysteen 

sai Suolatorilta Karlskronabulevardille 

vievä Kuningattarenkadun osa, jonka 

varrella toimii muun muassa Loviisan 

pääkirjasto.

SANEERAUSTYÖT JATKUVAT

Loviisan vesiliikelaitos jatkaa vuoden-

vaihteen tienoilla vesihuoltoverkoston 

saneeraustöitä Kuningattarenkadun ja 

Karlskronabulevardin risteyksessä.

– Tästä tulee liikenteellisesti aika 

haastava projekti. Teemme parhaam-

me, että haitta on mahdollisimman 

vähäinen, Loviisan vesiliikelaitoksen 

johtaja Markku Paakkarinen toteaa.

Myöhemmin ensi vuonna saneera-

taan Kuningattarenkadun loppupään 

vesihuoltoverkosto torille asti.

– Teemme talven aikana omat työm-

me valmiiksi alta pois ennen kuin tek-

ninen toimi aloittaa katutyöt. 

Asukkailta toiveita 
Koskenkylän uimarannan 
kehittämiseen
Alkusyksyllä toteutettu kysely Koskenkylän 
uimarannan kehittämisestä keräsi yhteensä 
75 vastausta. Asukkaiden toivelistan kärjessä 
olivat uudet leikkivälineet ja pukukopit, suu-
rempi pysäköintialue ja uima-alueen yleinen 
kunnostus. 

– Käymme vielä toiveet huolellisesti läpi. 
Toteutus ajoittuu sitten kevääseen, infra-
struktuuripäällikkö Markus Lindroos kertoo.

PORTAAT 
HARJUN 
OMISTA PUISTA

Koskenkylän luonnonkaunis uimapaikka sijaitsee Koskenkylänjoen rannassa.

Israelinmetsän uudelle 
leikkipaikalle tulee 
kiipeily- ja keinuteline, 
rinneliuku ja muita lasten 
temmellykseen soveltuvia 
välineitä.

Portaat sopivat mainiosti niin lenkkeilijöiden 
kuin koiranulkoiluttajienkin käyttöön. Portai-
siin on lisätty turvallisuutta lisäävät kaiteet. 

KIVA LEIKKIPAIKKA ISRAELINMETSÄÄN

UUSI KEVYEN 
LIIKENTEEN VÄYLÄ

Kullbyntie

Jorvaksen 
liittymä

Vanha 
Viipurintie
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UUDET KOULUT

Ilon paiva

UUSI, MODERNI LOVISAVIKENS 
SKOLA VALMISTUU
Ruotsinkielisen yläkoulun Lovisavikens 
skolan muutto tapahtuu joululoman 
aikana. Oppilaat ja henkilökunta pääsevät 
aloittamaan kevätlukukauden 2020 uudessa 
puurakenteisessa koulussa. 

– Uusi koulu on raikas, viihtyisä ja moderni. Oppilaiden 

kouluarki tulee muuttumaan valtavasti, rehtori Petra 

Paakkanen hehkuttaa.

Opetusta voidaan järjestää esimerkiksi ”oppimistoril-

la”, ja opettajat voivat antaa opetusta useammalle luokalle 

samanaikaisesti yhteisessä tilassa. 

– Luokissa ei enää välttämättä istuta suorissa riveissä, 

vaan tarpeen mukaan erilaisissa opiskeluryhmissä. Op-

pilaskunta saa omat tilat, ja koulun pihalle tulee erilaisia 

aktiviteetteja välitunneille. 

– Uudistukset lisäävät viihtyisyyttä ja innostavat opiske-

lemaan, Paakkanen toivoo.

Opettajille on varattu rauhallisia työhuoneita ja työs-

kentelypaikkoja, joissa he voivat työskennellä tehokkaasti 

esimerkiksi hyppytuntien aikana. Uudessa koulussa on 

myös kokoustila. Lisäksi henkilökunnalla on käytössään 

lukittavia kaappeja sekä pukuhuone ja suihku. 

– Myös koko henkilökunta odottaa innokkaasti pääsyä 

uuteen kouluun, vaikka muutto tuo lisätyötä. Olen vakuut-

tunut siitä, että uusi koulu on huomattavasti aiempaa pa-

rempi paikka opiskella ja työskennellä, Paakkanen sanoo. 

HARJURINTEEN KOULU 
ON NYT ENTISTÄ EHOMPI
Harjurinteen koulun alakoululaiset ja 
henkilökunta pääsivät kunnostettuun uuteen 
osaan syysloman jälkeen. Tunnelma oli 
korkealla, kun evakkoaika päättyi.

Remontoidut tilat ovat nyt puhtaita ja raikkaita, mutta 

kosteusarvoja seurataan varmuuden vuoksi edelleen.

Osa kunnostustöistä liittyi rakennusvirheiden korja-

uksiin. Muun muassa välipohjien rakenteita purettiin ja 

kuivattiin. 

Opetustilojen, ruokasalin ja pukutilojen lattiamate-

riaalit vaihdettiin, ja aula- ja käytävätiloihin asennettiin 

keraamiset laatat. 

Myös koulun ilmanvaihtojärjestelmään tehtiin paran-

nuksia. Kaikkien alakattolevyjen kiinnitystä vahvistettiin. 

– Alakoulun luokkien saaminen saman katon alle on 

suuri helpotus. Vanhan puolen remontti jatkuu, joten 

7-9-vuosiluokat ja lukio jatkavat toimintaansa väistöti-

loissa, rehtori Laura Tenhunen toteaa.   

– Vuosiluokkien 0–6 saaminen saman katon alle on suuri helpotus arjen pyörit-
tämisen osalta, vaikka vanhan puolen remontti ja vuosiluokkien 7–9 sekä lukion 
toiminta väistötiloissa jatkuvat. Harjurinteen koulun rehtori Laura Tenhunen sanoo.

– Osa oppilaista pääsee aloittamaan koulutyönsä uudessa puurakenteisessa 
koulussa vuodenvaihteen jälkeen.

Forsby skolan oppilaat pääsivät 
lokakuussa upouuteen, 
hienoon hirsirakenteiseen 
koulurakennukseen. Ensi 
kesänä saadaan myös vanhan 
Forsby skolan peruskorjaus 
valmiiksi, jolloin Koskenkylän 
suomenkielisen koulun oppilaat 
pääsevät aloittamaan koulutyönsä 
yhteisessä koulukeskuksessa.

Koulukeskuksen suunnittelussa on 

kuunneltu oppilaitten ja kyläläisten toi-

veita. Uudisrakennuksen avajaisia vietet-

tiin marraskuussa, ja koko koulukeskuk-

sen avajaiset pidetään syksyllä 2020.  

– Koulukeskuksessa toimii siinä 

vaiheessa sekä suomenkielinen että 

ruotsinkielinen koulu ja Koskenkylän 

koulun kaksi esiopetusryhmää, nekin 

suomen- ja ruotsinkieliset, Koskenkylän 

koulun rehtori Katja Smeds kertoo. 

– Tiimimme on oikein iloinen siitä, 

että kaikki on sujunut aikataulussa ja 

suunnitelmien mukaan. 

Myös Forsby skolan rehtori Helena 

Järventaus on tyytyväinen uusiin ope-

tustiloihin.

– Mielestäni on hyvinkin luontevaa, 

että molemmat koulut toimivat ensi syk-

systä alkaen saman katon alla. Se mahdol-

listaa yhteistyön koulujen välillä aivan uu-

della tasolla. Jo nyt uudisrakennuksessa 

toimii Forsby skolan lisäksi Koskenkylän 

esikoulu, joten lapsia on jo tälläkin het-

kellä molemmista kieliryhmistä.

Koskenkylän uuden koulurakennuksen avajaisia vietettiin 1. marraskuuta. 
Iloisissa tunnelmissa oppilaat Stella Kronvall (vas.) ja Sampo Louhelainen 

sekä koulunjohtaja Helena Järventaus ja rehtori Katja Smeds.

loviisa.fi/kouluhankkeet

LISÄTIETOJA
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Valkon kansalaisopisto 
ja Lovisa svenska 
medborgarinstitut yhdistyvät 
vuoden alussa yhdeksi 
kansalaisopistoksi, 
jonka nimi on Loviisan 
kansalaisopisto - Lovisa 
medborgarinstitut. 

– Olemme vuoden alusta kaksikie-

linen kansalaisopisto. Meillä on 

kursseja suomeksi ja ruotsiksi, ja 

osa kursseista on kaksikielisiä, reh-

tori Merja Sillanpää kertoo. 

Opettajat ja oppilaat ovat otta-

neet yhdistymisen vastaan ilolla. 

Opisto on jo aiemmin ollut käy-

tännössä kaksikielinen toimija, 

jossa heijastuu alueelle tyypillinen 

kielenkäyttö.

– Jokainen voi puhua omaa äi-

dinkieltään, vaikka opetus tapah-

tuisikin sillä toisella kotimaisella. 

Opiskelijoihin kansalaisopisto-

jen yhdistyminen ei juuri vaikuta. 

He ilmoittautuvat edelleen joko 

suomen-, ruotsin- tai kaksikielisel-

le kurssille. 

– Vaikka yhdistyminen paperilla 

tapahtuu jo vuoden alusta, kevät 

on vielä valmistelujen aikaa. 

Yhdistymishanketta on vauhditta-

nut se, että opetusministeriö suosii 

vapaan sivistystyön isoja toimijoita 

ja tukee yhdistymistä taloudellisesti. 

Loviisan taidekoulu antaa taiteen 
perusopetusta kuvataiteissa ja 
käsityössä. Syksyllä mukaan saatiin 
myös teatteri. 

– Meillä on sisällöllisesti laadukas 

opetus, mahdollisuus taiteen perus-

opetukseen ja pätevät opettajat. Las-

ten taidekasvatus on kuitenkin jäänyt 

aikuisopetuksen varjoon eikä yleisö 

ole aina löytänyt meitä. 

– Profiloimme palvelumme uudel-

leen, ja nyt yhä useampi lapsi ja nuo-

ri on löytänyt kursseillemme, kertoo 

Valkon kansalaisopiston apulaisrehto-

ri ja taitoaineiden vastaava Marketta 

Heikinheimo. 

Vaikka kurssit ovat jo käynnisty-

neet, voi osaan niistä päästä mukaan 

vielä kesken lukuvuodenkin.

– Osallistumismahdollisuutta kan-

nattaa tiedustella kurssin vetäjältä suo-

raan, Marketta Heikinheimo neuvoo. 

Osa Loviisan taidekoulun kursseista 

on suomeksi, osa ruotsiksi ja osa kak-

sikielisiä. Vastuullinen oppilaitos ja 

opetusluvan haltija on Valkon kansa-

laisopisto ja Lovisa medborgarinstitut. 

LOVIISAN TAIDEKOULU | LOVISA KONSTSKOLA
• Valkon kansalaisopiston ja Lovisa svenska med-
borgarinstitutin taiteen perusopetus
• Ilmoittautua voi netissä www.opistopalvelut.fi/lo-
viisa/ tai www.opistopalvelut.fi/lovisa/

Loviisassa toimii kolme pajaa: 
nuorille tarkoitettu Pikku Pietarin 
Piha sekä kaikkien työikäisten 
Seinätön paja ja Kuntopaja. 

Kysyimme elinkeinopäällikkö Sari Pal-

jakalta, mitä pajoilla tehdään ja miten 

pääsee mukaan.

– Esimerkiksi nuorten työpajalla ope-

tamme päivittämään cv:n, tekemään 

työhakemuksia ja asioimaan virastojen 

nettisivuilla. Työpajassa nuori saa myös 

tietoa opiskelemaan hakeutumisesta.

Millaisia työelämän taitoja pajalla voi 

kehittää?

– Työpajalla tehtävien töiden kautta 

nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä, 

saavat arvokasta työkokemusta ja tutus-

tuvat eri ammat-

tialoihin. Käym-

me yhdessä oppi-

laitos- ja työpaik-

kavierai lui l la . 

Lisäksi nuorella 

on mahdollisuus 

osallistua työelä-

män korttikoulutuksiin, kuten hätäensi-

apu, työturvallisuus- ja tulityökortti sekä 

hygieniapassikoulutuksiin. 

Miten pajatoimintaan pääsee mukaan?

– Suurin osa tulee TE-toimiston 

kautta, nuorisotyön etsivien tai sosiaa-

litoimen ohjaamana sekä oppilaitosten 

kautta. Moni hakeutuu myös itsenäises-

ti suoraan pajalle.

KUN TARVITSET 
APUA TYÖLLISTYMISEEN
Camilla Pihlman aloitti syyskuun lopussa Lo-
viisan kaupungin elinkeino- ja työllistämis-
koordinaattorina. Jos tarvitset apua työllis-

tymiseen, voit 
kääntyä hänen 
puoleensa.

– Työllis-
t ä m i s p a l v e -
luihin kuuluu 
muun muassa 
p a l k k a t u k i -
h a k e m u s t e n 

täyttämistä ja maksatusta. Työllistämiskoor-
dinaattori on myös aktiivisesti yhteydessä 
työpajojen, TE-toimiston ja alueen yritysten 
kanssa työttömien työllistämisen edistämi-
seksi, Camilla Pihlman kertoo.

– Neuvon ja opastan, tai ohjaan eteenpäin 
oikealle taholle.

Lisäksi Pihlman toimii elinkeinopäällikön 
apuna erilaisten elinkeinoasioiden valmistelus-
sa, tilastojen ja dokumenttien laadinnassa sekä 
yhteistyötoimissa alueen yritysten kanssa. 

Camilla Pihlman, puh. 040 578 3179
elinkeino- ja työllistämis koordinaattori, 
camilla.pihlman@loviisa.fi

KAHDESTA TULEE YKSI 

PIKKU PIETARIN PIHA 
Nuorten työpaja on tarkoitettu 17–29-vuotiaille nuo-
rille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita, sekä resurssi-
en riittäessä myös opiskelijaharjoittelijoille. Yksilöval-
mentajana Marjaana Meriluoto, puh. 045 7731 9352.

SEINÄTÖN PAJA 
Paja on tarkoitettu työikäisille, pitkään työttömänä ol-
leille loviisalaisille, joille yksilövalmentaja Kirsi Kippola 
(puh. 045 7731 9351) järjestää valmennuspalveluja pai-
kallisissa yrityksissä tai kaupungin omissa yksiköissä.
 
KUNTOPAJA 
Järjestää matalan kynnyksen kuntouttavaa toimintaa 
kaikille työikäisille, pitkään työttömänä olleille loviisa-
laisille. Yksilövalmentajana toimii Henna Pöllänen, 040 
568 0286, henna.pollanen@loviisa.fi
loviisa.fi/pajatoiminta

Kiinnostaako 
TYÖPAJATOIMINTA?

KANSALAISOPISTOT YHTEEN

Lasten 
taidekasvatus 
kannattaa

Pajalaiset Miro Ikäheimo (vasemmalla) ja Jere Laakso työn
 äärellä vanhaa rahia purkamassa ja uudelleen päällystämässä.

 Kuvassa taka-alalla Tomi Mäkinen.

Kansalaisopiston ja Taidekoulun opettajia. Kuvassa vasemmalta Terhi Penttilä (kuvataide), Anna Huh-
ta (käden taidot), Hanna Fagerudd (teatteri), Kaisa Korpela (käden taidot), Johanna Auvinen (tekstiili-
työ), Marketta Heikinheimo (apulaisrehtori, tekstiilityö) ja Tina Karvonen (käden taidot).

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

loviisa.fi/kansalaisopisto/

LISÄTIETOJA
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Helle-verkkokirjasto 
uudistui

Helle-verkkokirjasto avattiin lo-

kakuussa uudistunein ilmein ja 

uudessa osoitteessa helle.finna.

fi. Hakuja, varauksia ja hankin-

taehdotuksia voi tehdä kuten ai-

emminkin.

– Uutta palvelussa ovat luku-

suositukset ja listat varatuim-

mista aineistoista. Samalla pää-

sy Helle-kirjastojen e-palveluihin 

helpottuu. Lisäksi tietyn lehtinu-

meron varaaminen on uudessa 

verkkokirjastossa aikaisempaa 

helpompaa, Jaana Laaksonen 

Loviisan kirjastosta kertoo. 

Asiakkaan oma lainaushistoria 

on siirtynyt automaattisesti van-

hasta verkkokirjastosta uuteen. 

– Helle-verkkokirjastossa voi 

selata ja varata aineistoja sekä 

uusia lainansa, Jaana Laaksonen 

toteaa.

helle.finna.fi

Koskenkylän 
terveysasemasta 
päätetään 
joulukuussa

Koskenkylän terveysase-
man tulevaisuus ratkaistaan 

Loviisan kaupunginvaltuus-
tossa joulukuussa budjetti-
käsittelyn yhteydessä, päätti 
valtuusto lokakuun kokouk-
sessaan.

Terveysaseman toimin-
nan mahdollista siirtämistä 
Loviisan pääterveysasemalle 

on puitu pitkin syksyä. Siir-
toa vastustavan adressin on 
allekirjoittanut runsaat 400 
ihmistä.

Mia Grönstrand on Loviisan 
kaupungin uusi viestintä-  
ja markkinointiassistentti, 
jonka tehtävänä on 
kaupungin verkkoviestinnän 
kehittäminen.

Mitä kaikkea uusi työsi sisältää?

– Työskentelen osana kau-

pungin viestintätiimiä. Tehtä-

vänäni on kehittää kaupungin 

verkkoviestintää ja sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaa viestintää 

ja markkinointia. Lisäksi tuotan 

sisältöä päivittäisviestintään eri 

kanavia käyttäen.

Missä työskentelit aiemmin ja 

mitä teit työksesi?

– Olen aikaisemmin työsken-

nellyt toimittajana, viimeiset 17 

vuotta sanomalehti Uusimaassa 

ja sitä ennen freelancerina. Uran 

alkuajoilta löytyy myös muutama 

työpätkä Loviisan Sanomissa.

Lisäksi olen kirjoittanut muu-

tamia tietokirjoja, myös Loviisan 

paikallishistoriaan liittyviä jul-

kaisuja.

Missä asut ja mitä harrastat?

– Asun Loviisassa, keskustan ul-

kopuolella entisen Pernajan alueel-

la. Harrastan lasten kuljettamista 

harrastuksiin, ja siinä ohessa yritän 

ehtiä kirjoittamaan, ratsastamaan 

sekä liikkumaan mahdollisimman 

monipuolisesti. Rentoudun rapsut-

telemalla vuohiani ja kävelemällä 

niiden kanssa metsässä.

KLINIK 
OPASTAA 24/7
Loviisassa otettiin lokakuussa 
käyttöön sähköinen asiointipalvelu 
Klinik, jonka avulla voi olla 
yhteydessä terveyskeskukseen 
mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 
Jos tuntee oireita tai huolestuu tervey-

dentilastaan vaikka keskellä yötä, Klinik-

tekoälysovelluksen avulla voi arvioida 

oireita ja niiden vakavuutta.

– Sähköinen hoidontarpeen arviointi 

tapahtuu netissä. Klinik-sovellus esittää 

kysymyksiä oireista ja antaa vastausten 

perusteella arvion hoidon tarpeesta ja 

kiireellisyydestä, perusturvajohtaja Cari-

ta Schröder kertoo.

Esimerkiksi flunssaista henkilöä voi-

daan neuvoa lepäämään tai ottamaan lää-

kettä sekä tarvittaessa palaamaan asiaan. 

Apua saa hyvin monenlaisiin vaivoihin. 

Tunnistettuaan hätätilanteen Klinik 

ohjaa soittamaan hätänumeroon. 

– Klinikin kautta sinut ohjataan suo-

raan tarvitsemaasi hoitoon tai muuhun 

palveluun. Sähköisesti hoituvat muun 

muassa ajanvaraus, reseptin uusiminen 

ja tulosten kysely. 

Eläinlääkärillä 
uusi vastaan-
ottopaikka
Kaupungineläinlääkärin vas-

taanotto on siirtynyt Deger-

bynkadulta Loviisan läntisen 

liittymän alueelle. Osoite on 

Länsikaari 1.

Vastaanoton puhelinnu-

mero säilyy entisenä, puh. 

040 713 9886. Vastaanotolla 

on myös sähköinen ajanva-

rausjärjestelmä osoitteessa 

porvoo.fi/elainlaakaripalvelut

Uusi runkovesilinja 
Koskenkylästä Liljendaliin
Työn alla oleva noin 8 kilometrin mittainen 

Koskenkylän ja Liljendalin yhdistävä uusi run-

kolinja valmistuu ensi keväänä. Samaan kai-

vuuseen tulee vesihuolto- ja jätevesiputkiston 

lisäksi Kymenlaakson Sähkön kaapeli.

Runkolinja yhdistetään Myrskylän runkolin-

jaan ja samalla rakennetaan varayhteys Perna-

jaan. 

– Tämä turvaa aikaisempaa paremmin ve-

densaannin myös poikkeuksellisissa oloissa, 

Loviisan vesiliikelaitoksen johtaja Markku 

Paakkarinen kertoo.

LISÄÄ POTKUA VERKKOVIESTINTÄÄN

– Kehitämme kaupungin 
verkkoviestintää  
ja läsnäoloamme  

sosiaalisessa mediassa, 
Mia Grönstrand kertoo.

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

Mia Grönstrand, puh. 040 357 2160
viestintä- ja markkinointiassistentti, 
mia.gronstrand@loviisa.fi

Nyt voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen ja hammashoitoon helposti verkossa silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

TERVEYS

Safcafe

Neste

ELÄINLÄÄKÄRI

11

loviisa.fi/terveys
LISÄTIETOJA
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Loviisan kaupungin vuoden 
2019 tulos on ennakoitua 
huonompi, ja myös ensi vuoden 
talousarvio painuu 3,7 miljoonaa 
euroa alijäämäiseksi. Talouden 
odotetaan tasapainottuvan vuoden 
2022 loppuun mennessä.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin 

mukaan vuoden 2020 alijäämäisyys 

johtuu paljolti kaupungin verokertymän 

pienenemisestä. Erityisesti yhteisövero-

tulot ovat vähentyneet voimakkaasti. 

Myös asukasmäärän lasku vaikuttaa 

kunnallisverokertymään.

– Verotulojen vähentyminen, johon 

kaupunki ei ole voinut vaikuttaa, on teh-

nyt tulojen ja menojen välisen tasapainon 

saavuttamisen mahdottomaksi. Vaikka 

joihinkin säästötoimenpiteisiin on jo ryh-

dytty, se ei näy vielä tämän tai ensi vuoden 

tuloksessa, Oker-Blom sanoo.

INVESTOINNIT JATKUVAT

Loviisa jatkaa vuonna 2020 voimakasta 

investointikauttaan. Kaupunki investoi 

yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. 

Eniten investoidaan kouluihin. 

Ruotsinkielinen lukio Lovisa Gym-

nasium kunnostetaan. Koskenkylän 

koulukeskuksessa työt jatkuvat vanhan 

Forsby skolan kunnostuksella. Harju-

rinteen koulun vanhan osan kunnos-

tustöitä jatketaan. 

Kouluhankkeisiin on varattu ensi vuo-

delle yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. 

Palvelutalo Onnelan laajennus Per-

najan kirkonkylässä on määrä saada 

TALOUS

KAUPUNGIN TALOUS 
TASAPAINOON 2022

PERUSTURVAKESKUS: terveys- ja sairaanhoitopalvelut, 
sosiaalihuolto, senioripalvelut ym.
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS: päivähoito ja 
varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut, lukiot, ammatillinen 
koulutus, kansalaisopistot, vapaa-aikatoimi, museo- ja 
kulttuuripalvelut, kirjastot
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS: rakennusvalvonta 
ja ympäristönsuojelu, kaupunkisuunnittelu, infrastruktuuri, 
tilapalvelut, projektinjohto, elinkeinoelämän palvelut ja 
kehittäminen
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS: kanslia, viestintä, kielenkäännös 
ja henkilöstöpalvelut, talouspalvelut ja tieto- ja 
viestintätekniikkapalvelut
DEMOKRATIAPALVELUT: vaalit, tarkastuslautakunta, 
kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

NÄIN KUSTANNUKSET JAKAUTUVAT

Loviisa panostaa vahvasti asukkaiden terveyden ja sairaanhoitoon, päivähoitoon, 
kouluihin ja sivistyspalveluihin. 

Demokratia-
palvelut 1 % 

Elinkeino- ja infra-
struktuurikeskus 20 %

Kaupungin-
kansliakeskus 4 %

Perusturva-
keskus 48 %

Sivistys- ja hyvin-
vointikeskus 27 %
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Lainakanta asukasta kohden kasvaa myös ensi vuonna.

Talousarvio 
2020 

5 782 euroa

LAINAT / ASUKAS (EUROA)

Tilinpäätös 
2018

2 995 euroa

Ennuste 
2019

 4 347 euroa

VEROTULOJEN KEHITYS, 1 000 EUROA
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Ennuste 
2019 

59 milj. euroa

Talousarvio 
2020 

61 milj. euroa

Tilinpäätös 
2017

66 milj. euroa

Tilinpäätös 
2018

61 milj. euroa

Yhteisövero           
Kiinteistövero           
Kunnallisvero

Yhteisöverojen tuotto vuonna 2019 on arviolta 6,4 miljoo-
naa euroa pienempi kuin vuonna 2017.

valmiiksi. Lisäksi investointiohjelmaan 

sisältyy Kuningattarenrannan uuden 

asuinalueen infrastruktuurin rakenta-

mista sekä muun muassa katu- ja tiever-

kon rakennus- ja kunnostustöitä.

Valtuusto päättää
Loviisan kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 

talousarviosta kokouksessaan 11. joulukuuta. 
Tuoreet tiedot voit lukea kaupungin verkkosivuilta loviisa.fi

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom korostaa, että 

kaupungin on investoitava, jotta asukkaiden hyvinvoin-

nista voidaan huolehtia ja samalla houkutella uusia 

asukkaita Loviisaan.

– Meidän on uskallettava panostaa tulevaisuuteen ja 

Loviisan vetovoimaan pitkällä aikavälillä, hän sanoo.

– Talouden kannalta tärkeintä on asukasluvun pysyminen 
nykytasolla tai mieluiten sen lisääntyminen. Jokainen 
meistä voi toimia tässä kotikaupunkimme lähettiläänä, 
kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.

– Kaupunginvaltuusto 
käsittelee joulukuun 

kokouksessaan vuoden 
2020 talousarviota ja 
vuosien 2021–2022 
taloussuunnitelmaa, 
kaupunginkanslia-

keskuksen johtaja Kristina 
Lönnfors kertoo.

LISÄTIETOJA

loviisa.fi/talous

Loviisan veroprosentti vuodelle 2020 on 20,25 %. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2019 veroprosentin 
korottamisen äänin 20-14. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.20,25 % 

KUNNALLISVEROPROSENTIT 2020
25
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Loviisan kunnallisveroprosentti on vertailun alhaisimpia. 

Pukkila 21,50

LOVIISA 20,25

Porvoo 19,75

Lapinjärvi 21,00

Kouvola 21,25

Hamina 21,00

Askola 21,50

Kotka 21,50

Myrskylä 21,50

Kouvola 1,45

1,5

1,0

0,5

0

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT 2020

Loviisan yleinen kiinteistöveroprosentti on yksi vertailu-
kuntien alhaisimmista. 

LOVIISA 1,00

Lapinjärvi 1,00

Myrskylä 1,00

Askola 1,10

Pukkila 1,15

Hamina 1,25

Porvoo 1,30

Kotka 1,35



MATKAILU LIIKENNE
Monet matkailijat tutustuivat Loviisaan ensi kertaa.

– Se näkyi palvelujemme kysynnän kasvussa. Sa-

malla oli hienoa kokea, että niin monet vieraat ihas-

tuivat kauniiseen kaupunkiimme, matkailusihteeri 

Lilian Järvinen kertoo.

Yksi iso ilonaihe oli Tamminiemen alueella sijait-

seva leirintäalue Loviisa Camping, jossa oli ennätys-

määrä yöpymisiä. 

– Kaupungin satsaukset leirintäalueeseen ovat tuot-

taneet hienoja tuloksia. Mediassa sitä on kuvailtu kiit-

tävin sanoin, ja moni kävijä sanoi suoraan, että Lovii-

sa Camping on Suomen kaunein ja paras leirintäalue.  

– Loviisalaisilta yrittäjiltä olemme kuulleet, että 

kävijämäärän lisäys näkyi myös heidän kassavirrois-

saan, Lilian Järvinen iloitsee.

Strömforsin ruukissa matkailijoita kiinnosti erityi-

sesti kunnostettu, Suomen ainoa käytössä oleva vesi-

vasara. Museossa vieraili parhaina päivinä satoja kä-

vijöitä, ja yhteensä kesän aikana noin 15 000. Kasvua 

edelliseen vuoteen oli lähes 5 000 kävijää.

– Myös Ruukin kesäteatterin ja muiden tapahtu-

mien kävijämäärät lisääntyivät. Se on näkynyt myös 

piristyneenä yritystoimintana. 

Uusi hirsisauna 
leirintäalueelle
Karavaanareiden ja muiden matkailijoiden 
suureen suosioon noussut Loviisa Camping saa 
uuden hirsisaunan. 22-neliöinen ympäristöön 
sopiva hirsisauna sijoitetaan asemakaavan 
mukaiselle alueelle lähelle rantaa.

Alueella oli viime kesänä väliaikainen saunara-
kennus, jonka tilat olivat kasvaneille käyttäjä-
määrille riittämättömät. 

– Uusi hirsisauna saadaan käyttövalmiiksi 
ennen ensi kesäkauden alkamista. Kaupungin 
työpajat osallistuvat hankkeen toteuttamiseen 
omalla työpanoksellaan, elinkeinopäällikkö Sari 
Paljakka kertoo.

Kaupunki on laatinut 
kokonaisselvityksen Loviisan 
avoimen joukkoliikenteen, 
koulukuljetusten ja perusturvan 
kuljetusten järjestämisestä. 

– Halusimme selvittää, miten nämä jul-

kisen liikenteen eri osat saadaan parhai-

ten palvelemaan asukkaita ja sovitettua 

yhteen. Toteutuksesta järjestetään kilpai-

lutus talven aikana.

Infrastruktuuripäällikkö Markus 

Lindroosin mukaan tämän vuoden al-

kupuolen Kyläkyyti- ja Harrastebussi-

kokeilujen kokemuksia hyödynnetään 

jatkoa suunniteltaessa. 

– Kiinnostus Kyläkyyti- ja Harraste-

bussi-vuorojen käyttöön ei aivan vas-

tannut sitä, mitä aiemmin saamamme 

palaute ennakoi. Näyttää siltä, että asuk-

kaat eivät kovin helposti muuta kulkuta-

pojaan, Lindroos arvioi.

Kaupunki käyttää joukkoliikenteen 

järjestämiseen ja tukemiseen vuosittain 

2,5–3 miljoonaa euroa. Siitä suurin osa 

koostuu koulukuljetuksista ja perustur-

van kuljetuksista.

TYÖMATKAPENDELÖINTI VAIKEUTUNUT

Erityisesti pääkaupunkiseudulle suun-

tautuvien yksityisten linja-autovuorojen 

vähentäminen on vaikeuttanut monien 

loviisalaisten työmatkailijoiden elämää. 

Harventuneita vuoroja on ollut vaikea 

sovittaa työaikojen kanssa, ja usein bus-

sit ovat olleet tupaten täynnä.

– Pyrimme luonnollisesti siihen, että 

vuoroja saataisiin lisää. Vaikutusmah-

dollisuutemme ovat kuitenkin rajalliset, 

sillä yksityiset liikenneyhtiöt päättävät 

bussivuoroistaan liiketaloudellisin pe-

rustein, infrastruktuuripäällikkö Mar-

kus Lindroos pahoittelee.

Päätöksiä siitä, miten kaupunki ete-

nee asiassa, tehdään kokonaisselvityk-

sen jälkeen.

MATKAILUENNÄTYKSET 
RIKKOUTUIVAT

Leirintäalue 
avoinna taas 
Loviisan Jouluna

Marraskuun lopulla Loviisa Camping 
avaa taas porttinsa sisämajoittujille, 
sillä Loviisan Joulu tuo kaupunkiin 
paljon myös yöpymishaluisia. 

– Pidämme leirintäaluetta auki 
myös tammikuussa, koska silloin 
varsinkin venäläiset joulun ja 
uudenvuoden viettäjät tarvitsevat 
majoitusta, matkailusihteeri Lilian 
Järvinen toteaa.

Kokonaisselvitys ratkoo 
JOUKKOLIIKENTEEN PULMIA

Loviisa Camping ja Strömforsin ruukki kasvattivat kesällä 
suosiotaan, ja myös Loviisan Wanhat Talot -tapahtuma 
oli kävijämäärältään ja lipunmyynniltään ennätysmäinen. 
Muutenkin Loviisan matkailuvuosi on ollut menestys.

Laivasilta veti tänäkin kesänä hyvin väkeä.

Strömforsin ruukkiin tutustui tänä kesänä ennätysmäärä matkailijoita.

LISÄTIETOJA

loviisanjoulu.fi
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KAAVOITUS

Loviisanlahden itärannalle 
nousee lähivuosina uusi 
Kuningattarenrannan 
asuinalue. Paikalla järjestetään 
valtakunnalliset asuntomessut 
kesällä 2023. Asemakaavan 
viimeistely on paraikaa meneillään. 
Kuningattarenrannan asuinalueesta oli 

kesällä nähtävillä kaksi asemakaavaluon-

nosta, joihin saatiin viranomaislausun-

not sekä runsaasti asukkaiden toiveita. 

– Palaute oli monipuolista ja pääosin 

positiivista sekä innostunutta. Se auttaa 

meitä kehittämään kaavaehdotusta ja 

ohjaamaan suunnittelua, kaupunginark-

kitehti Maaria Mäntysaari kertoo. Yksit-

täisistä toiveista suosituin koski uima-

lan, maauimalan tai uimahallin raken-

tamista. Myös ranta-alueen kehittämistä 

yhteiseksi vihreäksi olohuoneeksi sekä 

kaikenikäisille avoimen palvelukorttelin 

kehittämistä pidettiin tärkeinä alueen 

vahvuuksina.

– Yrittäjien toiveissa korostuivat eten-

kin kelluvan rakentamisen mahdollista-

minen ja niemenkärjen merellisyyden 

hyödyntäminen uimalan ja palveluiden 

paikkana. Asumisen näkökulmasta toi-

vottiin rantatonttien ohella monipuolista 

uutta vuokra-asuntotuotantoa kerrosta-

loista ja rivitaloista.

TONTTEJA MEREN ÄÄRELTÄ

Kuningattarenrannan alueelle osoite-

taan kaavalla tontteja omakotitaloille, 

asuinpientaloille, kerrostaloille, rivita-

loille ja rivitalotyyppisille townhouse-

kaupunkitaloille, yhteensä noin 25-30 

uutta tonttia, sekä korttelialue kelluville 

asuinrakennuksille.

¬– Korttelirakennetta, katuverkostoa 

ja kelluvaa rakentamista on muutettu 

huomattavasti kaavaluonnoksiin ver-

rattuna saadun palautteen ja toiveiden 

perusteella, ja myös jatkosuunnittelun 

tarpeet on otettu paremmin huomioon. 

– Kaupunkisuunnittelun tavoitteena 

on ollut kehittää korttelirakennetta ja li-

sätä rakennusoikeutta niin, että saadaan 

hyödynnettyä alueen merellisyyttä itä-

länsisuuntaisen niemen kärkeen vievän 

kadun ympäristössä, Maaria Mäntysaari 

kertoo.

Missä mennään tällä hetkellä? 

– Asemakaavasta työstetään parhail-

laan kaavaehdotusta. Kaavaehdotuksen 

korttelirakennetta viimeistellään, ja 

kaavamerkintöjä ja -määräyksiä sekä 

kaavaselostusta ja kaavaan liittyviä selvi-

tyksiä päivitetään. 

--

Loviisan asuntomessujen 2023 projektipäällikön 

Niina Okkosen haastattelu sivulla 3.

Hyvinvointikeskus vs. liikuntahalli
Toteutetaanko Kuningattarenrannan asuinalueelle hyvinvointikes-
kus, johon liikuntahallin lisäksi voitaisiin yhdistää muun muassa 
kirjasto vai rakennetaanko Hagalundin urheilupuiston alueelle mo-
nitoimiliikuntahalli, joka korvaisi nykyisen Brandensteininkadun 
varrella sijaitsevan liikuntahallin? 

Mikä vaihtoehto toteutetaan ja millä aikataululla, selviää myöhem-
min.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnusen vetämä 
työryhmä on valmistellut asiaa, ja hankesuunnittelu on työn alla. 

– Arkkitehti Anne Latva-Eskola valmistelee paraikaa vaihtoehtoi-
sia hankesuunnitelmia. Niiden on määrä valmistua vuoden loppuun 
mennessä, Kirsi Kinnunen kertoo.

Kuningattarenrannan 
ASUINALUE HAHMOTTUU

Loviisan kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston tiimillä on kova draivi päällä. 
Kuvassa vasemmalta kaavasuunnittelija Timo Leikas, kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, 

kaavasuunnittelijat Perttu Huhtiniemi ja Tiina Hahl sekä paikkatietosuunnittelija Eero Vihavainen.

Havainnekuva asuntomessualueesta. Etualalla näkyvän Gröna Uddenin virkistysalueen pohjoispuolella on 
pientalojen korttelialue. Niemen kärkeen sijoittuvan sataman pohjoispuolelle on kaavailtu pientaloja, rivitaloja 
ja kerrostaloja. Palvelurakennuksen korttelialue sijoittuu lähelle Saaristotien ja Mannerheiminkadun risteystä.
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INFO

SÄHKÖAUTOILLA UUSI 
VARAUSJÄRJESTELMÄ
Loviisan kaupungin sähköautojen varauspalvelu 
siirtyi kesällä OP Yhteisautolta Secto Yhteiskäy-
tölle. Nyt myös yksityishenkilöt voivat jälleen 
vuokrata sähköautoja.

Yksityishenkilöt kirjautuvat verkko-osoit-
teessa sectoyhteiskaytto.fi, liittyvät palveluun 
koodilla 84613 ja täyttävät tarvittavat henkilö-
tiedot. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen.

– Hinnoittelu pysyy samalla alhaisella tasol-
la kuin aikaisemminkin. Yksityishenkilöt voivat 
varata neljää autoa mihin vuorokauden aikaan 
tahansa ja kahta autoa kello 17 ja 07 välisenä 
aikana, kertoo infrastruktuuripäällikkö Markus 
Lindroos.

Ensimmäisen kuuden tunnin ajan tuntivuok-
ra on 8 euroa, seitsemästä tunnista lähtien 5 
euroa tunnilta ja kolmannestatoista tunnista 
lähtien 3 euroa tunnilta.

loviisa.fi/sahkoautot 
ja asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, 
puh. 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi, 
avoinna arkisin klo 9-16

LOVIISA OPEN
Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo ja matkailutoimisto pitävät ovet auki ilta-asiakkaille  

torstaina 12.12. ja 19.12. kello 20 asti osana Loviisa Open -hanketta, jolla Loviisan Yrittäjät ry 
ja kaupunki elävöittävät keskustaa.

Hyödyllistä tietoa 
ikääntyneille
Loviisan kaupunki on julkaissut helppolu-
kuisen Ikääntyneiden palveluoppaan, johon 
on koottu kattavasti ikääntyneiden arkeen 
liittyvää tietoa.
Myös sairaudenhoitoon liittyviä neuvoja on 
oppaassa runsaas-
ti. Oppaaseen on 
koottu kattavasti 
ikääntyneiden tar-
vitsemia tärkeitä 
numeroita. 

Opasta saa 
Lovinfosta, 
puh. 019 555 555, Mariankatu 12 A 
sekä netistä: 
loviisa.fi/seniorit

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
6.12. klo 13 

Koskenkylän uusi koulu, Kullbyntie 4, 
Koskenkylän saha  

KANSANMUSIIKKI JOULUKONSERTTI 
7.12. klo 17.30 

Loviisan kaupungin museo, Puistokatu 2

SUOMALAISEN MUSIIKIN PÄIVÄN KONSERTTI 
JA TAITEEN PERUSOPETUKSEN PALKINTOJEN JAKO 

su 8.12. klo 14, 
Lovisa Gymnasium, Brandensteininkatu 27 

MUSIIKKIOPISTON JOULUKONSERTTI 
ma 9.12. klo 18.30, 

Loviisan kirkko 

UUDENVUODENRIEHA LAIVASILLALLA 
31.12. klo 16–18, klo 18 ilotulitus

VANHEMMUUSKURSSI TREFFIKSESSÄ 

Viisivuotiaille järjestetään maksutonta varhaiskasvatusta 1.8.2019-
31.7.2020 neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin kello 9-13.  

Kunnalliseen maksuttomaan 20 viikkotunnin varhaiskasvatuk-
seen ei tarvitse hakea erikseen. Siihen osallistuvat kaikki varhais-
kasvatuksessa olevat vuonna 2014 syntyneet lapset.

loviisa.fi/varhaiskasvatuksenkehittaminen

VIISIVUOTIAILLE 
MAKSUTONTA 
VARHAISKASVATUSTA

Linja-autolla keskustasta 
Vanhaankylään
Loviisan linja-autoasemalta lähtee bussi-
vuoro Vanhaankylään koulupäivien jälkeen 
maanantaista perjantaihin kello 16.10. 

Bussi pysähtyy 170-tien varrella olevilla 
linja-autopysäkeillä. Päätepysäkki on Van-
hankylän ABC:llä, jossa bussi on kello 16.45.

Loviisan kaupungin järjestämä ylimääräi-
nen bussivuoro palvelee koululaisia ja muita 
matkustajia ensi kesään asti. 

Kaupunki maksaa osan bussivuoron kus-
tannuksista.

VIRITTÄYTYMINEN JOULUN TUNNELMAAN 
la 14.12. klo 11–13 

Lasten askartelupaja ja satutuokio 
Loviisan pääkirjastossa, Kuningattarenkatu 3 

LOVIISAN KIRJOITTAJARYHMÄLÄISET 
lukevat tarinoitaan ”Syksystä Jouluun” -teemalla 

la 14.12. klo 12–13 
Loviisan pääkirjastossa   

 @loviisakulttuuri

 @loviisamuseum

 @loviisankirjastot

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMISET:

Senioripalveluiden palveluohjaus Senni, 
puh. 040 575 3147 arkisin klo 9-12, 
senni.helppi@loviisa.fi 

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

perheohjaaja Miia Felin, miia.felin@loviisa.fi
psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Saarhelo, paivi.saarhelo@loviisa.fi

LISÄTIETOJA

LISÄTIETOJA

Perhekeskuksen varhaisen tuen tiimi jär-
jestää 15.1.-12.2.2020 viidennen kerran 
vanhemmuuskurssin Treffiksessä. Kurs-
silla pohditaan vanhemmuuden haasteita 
erilaisissa kasvatustilanteissa. 

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 

kello 10–11 Treffiksessä seurakuntako-
din tiloissa osoitteessa Itäinen Tullikatu 6. 

Kurssi on suomenkielinen ja maksu-
ton. Etukäteisilmoittautumiset sähköpos-
titse viimeistään 18.12.2019.

LOPPUVUODEN 
KULTTUURITAPAHTUMIA

KIRJASTOSSA TAPAHTUU

30.11.2019–5.1.2020  
MARIA NYSTRÖMIN JOULU

Loviisan kaupungin museo, Komendantintalo 
ti–su klo 12–16 

la–su 7.–8.12. ja 14.–15.12. klo 10–17
Suljettu 6.12., 21.–26.12., 28.12., 1.1. ja 4.1.

Vapaa pääsy, Puistokatu 2

MUSEON JOULUNAYTTELY
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Kausi-influenssarokotukset 
hoidetaan Loviisan 
terveysasemilla joulukuussa. 

Maksuttoman rokotuksen saavat 

kaikki yli 65-vuotiaat, 6 kk–6-vuoti-

aat lapset, raskaana olevat, vakavalle 

influenssalle alttiiden henkilöiden 

lähipiiri, varusmiespalveluksen 

aloittavat ja sairautensa vuoksi ris-

kiryhmään kuuluvat.

LASTEN ROKOTUS-
KATTAVUUS HYVÄ
– Lasten yleinen rokotuskatta-

vuus on Loviisassa hyvä. Koko-

naan rokottamattomien osuus 

on erittäin pieni, terveydenhoi-

taja Mareena Forsström kertoo.

Kansalliseen rokotusohjel-

maan kuuluvat rotavirusrokote, 

pneumokokkirokote, vesirokko-

rokote, viitosrokotus (joka suojaa 

kurkkumädältä, jäykkäkouris-

tukselta, hinkuyskältä, poliolta ja 

Hib-taudeilta) sekä MPR-rokote, 

joka antaa suojan tuhka- ja vihu-

rirokkoa sekä sikotautia vastaan.  

Tytöille annetaan tämän lisäk-

si HPV-rokote, joka muodostaa 

suojan papilloomavirusta vas-

taan.

MUISTAKAA LASTEN  
INFLUENSSAROKOTUS!

Lasten influenssarokotekatta-

vuudessa on parantamisen varaa 

Loviisassa. Forsström toivoo, että 

lasten vanhemmat toisivat lap-

sensa vuosittain rokotettavaksi, 

jotta syntyisi kattava laumasuoja.

Rokotus on maksuton kaikille 

6 kk–6-vuotiaille lapsille. 2–6 

vuoden ikäisille lapsille rokote 

voidaan antaa nenäsumutteena, 

ja muille annetaan tavallinen ro-

kotus. 

MILLOIN VOIN ROKOTTAA?

Influenssarokotteen voi saada 

ilman ajanvarausta Loviisan las-

tenneuvolassa to 28.11. klo 8–11, 

ti 3.12. klo 8–11 ja klo 13–15. Mui-

ta aikoja voi tiedustella omalta 

terveydenhoitajaltaan.

KAUSI-INFLUENSSA-
ROKOTUKSET ALKAVAT

1. Rokotus on paras tapa suojautua influenssalta ja sen 
jälkitaudeilta.

2. Jos influenssan kuitenkin saa, se on yleensä lievempi ja 
toipuminen nopeampaa.

3. Rokotuksen antama suoja kestää noin vuoden ajan.

3 SYYTÄ OTTAA ROKOTUS

Aikuiset rokotetaan ilman ajanvarausta. 
Loviisan pääterveysasema: 2.–13.12. 
klo 8–11.30 ja klo 12–15
Koskenkylän terveysasema: 2.12. ja 9.12. 
klo 8–11.30 ja klo 12–15
Lapinjärven terveysasema: 3.12. ja 10.12. 
klo 8–11.30 ja 12–15
Mikäli nämä ajat eivät sovi, varaa aika 
terveydenhoitajalta.

UUTTA! Voit saada influenssarokotuksen myös 
kello 15 jälkeen: rokotamme sekä aikuisia että 
lapsia ilman ajanvarausta kiirevastaanoton ti-
loissa 11.12.2019 kello 16-17.30.


