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Harpoille
harppomaan!

Miten tästä eteenpäin, Loviisa
Kaupunginjohtaja
tentissä
JULKINEN TIEDOTE

Poikkeusolojen
terveydenhoito

Koulujen
etäopetus

Ulkoilureitit
kutsuvat

PÄÄKIRJOITUS

POIKKEUKSELLISIA AIKOJA
Kun talvella ryhdyimme suunnittelemaan kevään Morjensin sisältöä, emme voineet kuvitella, että lehden jutut tullaan kirjoittamaan
aivan eri näkökulmasta kuin alun perin oli tarkoitus. Monet jutut
on kirjoitettu uusiksi, ja osa aiheista on mennyt täysin vaihtoon.
Koronan takia, tietysti.
Koronaviruspandemia on muuttanut jokaisen loviisalaisen arkea
– kuten elämää kaikkialla maailmassa. Olemme eläneet rajoitusten
aikaa, siirtyneet etäkouluun ja etätöihin, opetelleet käyttämään
uusia etätyökaluja, seuranneet virtuaalisia kulttuuritilaisuuksia, samoilleet lähiluonnossa, viettäneet aikaa perheemme kanssa, auttaneet lähimmäisiämme hoitamalla kauppareissuja, keksineet uusia
tapoja pitää yhteyttä hoitokodissa asuviin omaisiimme, suosineet
paikallisia yrityksiä.
Kriisin keskellä moni on noteerannut entistä selvemmin pienet
onnen hetket ja hyvät teot. Kun poikkeusolot joskus tulevaisuudessa päättyvät, voimme toivottavasti säilyttää edes osan näinä aikoina
oppimastamme. Pikkukaupunkimme edut ovat nousseet esiin
monin tavoin: yhteisöllisyys, luonnonläheisyys, väljyys ja arjen
helppous.
Edessämme on monella tapaa outo kesä. Rajoitukset jatkuvat,
vaikka niitä onkin höllennetty. Loviisan kesä ilman useita tuttuja
kesätapahtumia tuntuu kummalliselta ajatukselta, mutta pian
pääsemme sen kokemaan. Ehkäpä
luvassa on monia aivan uudenlaisia
elämyksiä?
Tämän kevään ja kesän tulemme
muistamaan.
Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi!

Meillä Loviisassa on mahdollisuus nauttia luonnonvesistä sen
monissa eri muodoissa. On järviä, merta, jokia, lampia. On virallisia uimarantoja ja loviisalaisten omia pulahtamispaikkoja.
Yhtä kaikki olemme etuoikeutettuja.

Jaana Laine
viestintä- ja
markkinointiasiantuntija
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Jokaisella on vastuu
taudin torjumisesta
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Loviisan terveyskeskuksen arkeen?
Siitä kertovat sairaanhoitaja Tanja Jyrkkämäki ja osastonlääkäri Linda Uutela.
Tanja Jyrkkämäki:
– Teen poikkeusolojen aikana sataprosenttisesti hygienia- ja tartuntatautihoitajan työtä ja viikonloppuisin
lisäksi hoitotyötä.
Linda Uutela:
– Hoidan entiset työtehtävät, eli toimin osaston lääkärinä. Koronan takia
tartuntatautilääkärin työt ovat lisään-

tyneet paljon: on kokouksia, suunnittelua ja kirjallisia päätöksiä. Lisäksi
tartunnan jäljitystä varten teemme
molemmat puhelinpäivystystä.
Ovatko potilaat ymmärtäneet tilanteen
ja osanneet toimia ohjeiden mukaan?
– Suurimmaksi osaksi kyllä. Valtaosa potilaista ymmärtää hyvin, miksi
esimerkiksi terveysaseman toimintaa
on muutettu ja supistettu.

Miten oma arkenne on sujunut epidemian aikana?
– Tällä hetkellä työ vie normaalia
enemmän energiaa, ja iltaisin on
usein aika väsynyt. Toisaalta viikonloppuisin on ollut enemmän aikaa olla kotona, kun kaikki harrastukset ja
muut menot ovat jääneet rajoitusten
takia. Ikkunoita on tullut pestyksi ja
kaappeja järjestetyksi.

Miten muita kuin koronaepäilypotilaita, esimerkiksi akuuttihoitoa tarvitsevia, on hoidettu?
– Muutkin akuutit asiat ovat tulleet
hoidetuksi. Osa ajanvarauksista on
peruttu tai hoidettu puhelimitse. Yli
70-vuotiaiden ajat on pääsääntöisesti
peruttu. Kotihoidon käynnit jatkuvat
kuten aikaisemmin. Kotihoidossa sairaanhoitaja ja lääkäri ovat tavoitettavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Anna hyvä vinkki lukijoillemme.
– Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia! Sairaana ei saa mennä töihin tai
mihinkään muuallekaan. Jokaisella
on vastuu taudin torjumisesta.

LINDA UUTELA
Osastonlääkäri,
tartuntataudeista vastaava
lääkäri Loviisassa
MOTTO: Yhdessä eteenpäin!
TOIVE: Kesä ilman koronaa.

TANJA JYRKKÄMÄKI
Sairaanhoitaja/hygieniahoitaja
MOTTO: Päivä kerrallaan!
TOIVE: Että kesästä tulisi normaali,
tai edes loppukesästä.
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Koskenkylän uimaranta saa kesän kynnyksellä
uusia leikki- ja kuntoiluvälineitä, grillipaikan,
uuden pukukopin, pelikentän ja parkkipaikan.
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Uusi infotaulu

– Lisäksi olemme raivanneet rantaa. Näin uimarannan viihtyisyys ja toimintamahdollisuudet paranevat kuten asukkaat ovat
toivoneet, infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos kertoo.
Viime syksynä Loviisan kaupunki järjesti kyselyn uimarannan
kehittämisestä. Siihen vastasi 75 asukasta.

Uusi liittymän
paikka

WC ja jäteastia

Karttakuvassa näkyvät uusien varusteiden, pelikenttien ja liittymien paikat.

Onko vauvasi kaupungin kaima?
Kaupunki muistaa uusia loviisalaisia Loviisaksi
nimettäviä lapsia 1.1.2020 alkaen. Lapsen ensimmäinen tai toinen nimi voi olla Loviisa tai
Lovisa.
Kaupungin kaimat saavat lahjaksi artesaani
Virpi Lehtisen ompeleman kauniin tilkkupeiton
onnittelukortin kera.
Lahjan voi noutaa asiakaspalvelutoimisto

Lovinfosta (Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa)
näyttämällä lapsen Kela-korttia, josta käy ilmi
lapsen etunimet.
Loviisa-nimiset henkilöt muistuttavat erityisellä tavalla kaupungista, joka on saanut
nimensä Ruotsin kuningatar Lovisa Ulrikan
(1720–1782) mukaan. Idea Loviisaksi nimettävien muistamisesta saatiin kuntalaisaloitteesta.

MONA EK
– VUODEN TYÖNTEKIJÄ

Ihanat tilkkupeitot on suunnitellut loviisalainen artesaani Virpi Lehtinen.
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Työmotivaatio, ystävällisyys ja palvelualttius – muun
muassa nämä seikat vaikuttivat siihen, että henkilöstösihteeri Mona Ek on Loviisan kaupungin vuoden työntekijä 2019.
Mona kukitettiin ja kahvitettiin Raatihuoneella helmikuussa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa palkittiin
samalla pitkään kunnallista työtä tehneitä kaupungin
työntekijöitä.

Ra

Leik
1M500
800
911

HARPOTKO VAI
KIIPEÄTKÖ?
Viime syksynä valmistuneet
harjun portaat ovat nimeltään
Harpot, ruotsiksi Klivås.
Kaupunki kysyi kuntalaisilta ehdotuksia portaiden nimeksi Morjens Loviisa
-sovelluksessa. Ehdotuksia annettiin
kaikkiaan noin neljäkymmentä. Muutama ehdotus tuli kirjallisena Lovinfon
kautta.
Harpot-nimessä yhdistyy harju, portaat sekä niissä liikkuminen, jonka
moni ehdottaja mielsi harppomiseksi.
Ruotsinkielisessä sanassa Klivås puolestaan yhdistyvät sanat kliva ja åsen.
Lopullisen nimen ehdotusten joukosta valitsi kaupungin epävirallinen
nimityöryhmä, johon kuului edustajia
elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta, puistoyksiköstä ja viestinnästä.
Ei muuta kuin Harpoille harppomaan!

Tonttiale jatkuu vuoden loppuun
Loviisan kaupunki myy ja vuokraa omakoti- ja
pientalotontteja alennuksella vielä tämän vuoden
loppuun.
Koskenkylästä tontteja saa 30 prosentin alennuksella ja muualta jopa 50 prosentin alennuksella.
Tonttien pinta-alat vaihtelevat 600–3 800 m² ja
hinnat ovat alkaen 3,50 euroa/m².
Tutustu tonttialueisiin ja tarkista ajantasainen
varaustilanne Loviisan tonttipalvelusta:
kartta.loviisa.fi/tontit

Edullisia tontteja
on tarjolla eri
kaupunginosissa.
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TERVEYS

Palvelun käyttö alkaa henkilökohtaisten tietojen täyttämisellä.

Klinik auttaa 24/7
Viime vuoden lokakuussa
käyttöön otettua Klinik
-palvelua kannattaa
hyödyntää myös
poikkeustilanteen aikana.
– Koronaviruksen aiheuttaman covid19-taudin oireita ovat yskä, kuume ja
hengenahdistus. Klinikissä voi kysellä
hoito-ohjeita ja saada neuvoja vaivoihin terveydenhoidon ammattilaisil6

ta nopeasti, palveluvastaava Senja
Kangas toteaa.
Klinik on sähköinen hoidontarpeen
arviointi- ja asiointipalvelu, jota voi
käyttää joka päivä mihin vuorokauden
aikaan tahansa. Sen avulla saa yhteyden
terveyskeskukseen ja hammashoitoon,
ja sen kautta voi jättää yhteydenottopyynnön myös neuvolaan, fysioterapiaan ja apuvälinepalveluun.
– Etenkin koronaviruksen aikaan ei
pidä mennä terveyskeskukseen ilman

ajanvarausta, Senja Kangas muistuttaa.
Klinikin käyttäminen on helppoa. Hoidontarpeen arvioinnin lisäksi sen kautta
voi tehdä ajanvarauksia ja -peruutuksia.
– Tämä on todettu erittäin toimivaksi
systeemiksi, ja siksi suosittelemme sen
käyttöä, Kangas painottaa.

LISÄTIETOA
Klinik: www.loviisa.fi/24hasiointi
Palveluvastaava Senja Kangas, 044 5051 978,
senja.kangas@loviisa.fi

UUSI JOHTAVA LÄÄKÄRI
MARIKA YLÄRAKKOLA

”Organisaatio on minulle entuudestaan tuttu”
”Aloitin työni Loviisan terveyskeskuksen johtavana lääkärinä 1.4.2020.
Koulutukseltani olen yleislääketieteen
erikoislääkäri. Organisaatio on minulle entuudestaan tuttu, sillä olen työskennellyt täällä lääkärinä kaikkiaan

vajaat viisi vuotta.
Uuden työni otin vastaan erittäin
motivoituneena. Muutimme Loviisaan
Kuopiosta kahdeksan vuotta sitten.
Asumme Koskenkylässä ja viihdymme siellä erinomaisesti. Vapaa-aika

kuluu lasten kanssa puuhatessa. Lisäksi harrastan liikuntaa ja käsitöitä.”

Hoitotyöntekijöiden
juhlavuosi poikkeusoloissa

Tieto tästä tuli viime vuonna syksyllä ennen koronaviruksen leviämistä.
Loviisan kaupungin perusturvajohtaja Carita Schröder pitää WHO:n elettä
arvokkaana.
– On hienoa, että sairaanhoitajien
ja kätilöiden työtä arvostetaan. Itse
kuitenkin haluaisin, että juhlavuosi
koskisi ihan kaikkia hoitotyötä tekeviä, kuten myös terveydenhoitajia ja
lähihoitajia. Olemme ylpeitä ja kiitol-

lisia kaikista meidän ammattitaitoisista hoitajistamme.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden arvostus on noussut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia muutenkin.

Maailman terveysjärjestö WHO
on nimennyt vuoden 2020
sairaanhoitajien ja kätilöiden
vuodeksi.

LISÄTIETOA
Marika Ylärakkola, johtava lääkäri,
040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

LISÄTIETOA
Perusturvajohtaja Carita Schröder,
040 570 2807,
carita.schroder@loviisa.fi.
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OPETUS

ALKAA
STRESSATKO

On kiva päästä takaisin uuteen kouluumme,
Paula Päiviö sanoo.

Etäopetus synnytti uusia valmiuksia
Koulumaailma joutui ottamaan hurjan digiloikan, kun maaliskuussa suurin osa
Loviisankin oppilaista ja opettajista siirtyi etäopetukseen koronaviruspandemian takia.
– Olemme joutuneet opettelemaan
lyhyessä ajassa uusia sähköisiä työkaluja. Se on ehdottomasti positiivinen
asia, kuten myös kollegoilta saatu tuki
ja kannustus, Lovisavikens skolan erityisopettaja ja kotitalousopettaja Paula
Päiviö kertoo.
– Kiitos myös vanhemmille ja huoltajille, jotka ovat jaksaneet tukea lasten
koulunkäyntiä. He ovat olleet kärsivällisiä ja joustavia.
Aluksi työpäivien siirtyminen kotiin
tietokoneen ääreen tuntui oudolta.
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Koulutehtävien opettaminen etänä on
ollut työläämpää kuin asioiden puiminen kasvokkain.
– Työmäärä on lisääntynyt, kun vastaamme oppilaiden kysymyksiin kirjallisesti chatin, Wilman ja sähköpostin
avulla. Olemme myös alkaneet pitää
videochattejä. Se on tuntunut kivalta
niin opettajista kuin oppilaistakin, Päiviö kertoo.
Etäopiskelu saattaa aiheuttaa oppimisen eroja ja epätasa-arvoa. Kaikkien
oppilaitten vanhemmilla ei ole mah-

dollisuutta tukea kotona opiskelevaa.
Etenkin alkuun myös tekniikka aiheutti ongelmia.
– Kaikki eivät saaneet ladatuksi sovelluksia, mutta olemme päässeet ongelmien yli. Olen sanonut oppilaille,
että älkää stressatko, tilanne on uusi
opettajillekin.

”RUTIINIEN LUOMINEN VEI AIKANSA”
– Aluksi oli hieman hankalaa, kun
kouluympäristön sijasta tein tehtäviä
kotona vaikkapa omassa sängyssä. Sii-

Ida Skog ja Kasper Åminne.

nä helposti alkaa katsella puhelintaan ja keskittyminen herpaantuu, Lovisavikens skolan
kahdeksatta luokkaa käyvä Kasper Åminne
myöntää.
– Onneksi opettajiin saa helposti yhteyden
sähköisten sovellusten avulla, jos on kysyttävää. Matematiikan opettajamme opettaa
Youtube-videoiden avulla. Se on vähän kuin
olisi luokassa.

”MUKAVA TAAS SIIRTYÄ LÄHIOPETUKSEEN”
Ida Skog opettaa Tessjö skolan 3.–4.-luokkalaisia. Oppilaita hänellä on 12. Aamuisen
koulumatkan sijasta hänkin avaa tietokoneen
kotonaan.
– Oppilaani ovat vielä niin pieniä, että
etenkin alkuun sähköinen opiskelu herätti
paljon kysymyksiä. Oppilaiden kanssa kommunikoin pääasiassa kirjoittamalla. Joidenkin on ollut haastavaa omaksua kirjallisia
ohjeita. Ehkä tämä erikoistilanne lisää näitä
valmiuksia, Skog pohtii.
– Luulen, että sekä opettajista että oppilaista on taas mukavaa siirtyä lähiopetukseen.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat
palasivat kouluun lähiopetukseen
14.5. alkaen. Lukiot jatkavat lukukauden loppuun etäopetuksessa.

Älynäytöillä iloa
opiskeluun
Lovisavikens skola ja Forsby skola ovat
hankkineet käyttöönsä noin 40 Clevertouchälynäyttöä, joilla voidaan korvata perinteinen
liitutaulu tai valkotaulu.
– Siinä missä liitutaululla on rajat, niin älynäyttö on
rajaton, kuvailee TVT-tukihenkilö Esko Kauhala.
Kyseessä on eräänlainen suurikokoinen tabletti, jota
voidaan hyödyntää laajasti opetuksessa. Kyseinen malli
on kehitetty nimenomaan koulujen tarpeita ajatellen.
– Siihen on tarjolla maksuttomia sovelluksia, joita voidaan hyödyntää opetuksessa. Näytöille voidaan
muun muassa piirtää sekä liittää tekstiä ja kuvia eri lähteistä. Tablettien, tietokoneiden ja puhelimien sisältöä
voidaan toistaa langattomasti älytaulun näytöllä.
LISÄTIETOJA

TVT-tukihenkilö, Esko Kauhala, 0440 555 899,
esko.kauhala@edu.loviisa.fi
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ASUNTOMESSUT

Uusi asuinalue
Kuningattarenrannan uuden asuinalueen tonttien
merkintätyöt on aloitettu. Alueella järjestetään
asuntomessut 2023.
– Tonttien rajat ovat näkyvissä maastossa, ja uudet tielinjaukset on merkitty paaluilla suuntaa antavasti. Lopulliset rajat merkitään siinä vaiheessa
kun kaava on lainvoimainen, Loviisan
vuoden 2023 asuntomessujen projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo.
– Näillä näkymin tonttien myynti
alkaisi ensi vuonna.

SUUNNITELMAT TÄSMENTYVÄT
Kuningattarenrannan asuinalue on
edelleen suunnitteluvaiheessa. Tällä
10

hetkellä täsmennetään alueen rakentamiseen liittyviä asioita ja tehdään lisäselvityksiä, muun muassa aikaisempaa tarkempia maaperätutkimuksia.
– Yhteydenottojen perusteella kelluva rakentaminen kiinnostaa kovasti.
Parhaillaan ratkotaan, mikä olisi rakentamisessa oikea toteutustapa.
– Myös tonteista on tullut jo nyt
mukavasti kyselyitä, vaikka varsinaista
markkinointia ei ole vielä edes aloitettu,
Okkonen kertoo.
– Jos koronavirusepidemia ei estä

Projektipäällikkö Niina Okkonen on toistaiseksi
Loviisan asuntomessutiimin ainoa jäsen. Hän
työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaupungin
muiden työntekijöiden kanssa.

Erinomainen sijainti
Kuningattarenranta sijaitsee Loviisanlahden itärannalla.
Alueelta aukeavat upeat näkymät
sekä merelle että vastarannalla sijaitsevaan Loviisan historialliseen vanhaan
kaupunkiin ja harjumaisemaan.
Kuningattarenranta rajautuu meren
ja Saaristotien väliselle ranta-alueelle,

ja se sijaitsee vain noin kilometrin etäisyydellä Loviisan keskustan sydämestä,
eli torilta.
Alueelle on hahmoteltu kerrostaloja ja
pientaloja sekä yhtenä vaihtoehtona kelluvia asuinrakennuksia. Tavoitteena on,
että kaikilla kortteleilla on merinäkymä
ja esteetön pääsy rannalle.

huikealla merinakoalalla
Tuusulan asuntomessujen järjestämistä elokuussa, olemme paikan päällä esittelemässä Loviisaa ja Kuningattarenrantaa asuinpaikkana ja houkuttelemassa tänne uusia asukkaita.
Merenrannalle rakentamisen mahdollisuudet kiinnostavat Okkosen mukaan laajasti Loviisan ulkopuolellakin.
– Aluehan on upea, ja kaava-alueella
on rantaviivaa noin 1,8 kilometriä. Kun
tähän lisätään runsaat viheralueet, on
uusi asuinalue ainutlaatuinen koko
Suomen mittakaavassa.

Kävelyretkiä
suunnitteilla
Uudelle asuinalueelle on suunniteltu tutustumisretkiä kiinnostuneille. Retkien toteutuksesta ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin
myöhemmin. Ole kuulolla!

LISÄTIETOJA

Niina Okkonen, projektipäällikkö
0445 051 972
niina.okkonen@loviisa.fi
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KUNTOPOLUILLE
LED-VALAISTUS

Loviisan kuntopoluilla on
entistä miellyttävämpää ja
turvallisempaa liikkua myös
pimeään aikaan, kun vanhoja
valaisimia uusitaan ja ne
vaihdetaan ledeihin.

Osa kuntopoluista on saanut tai on
saamassa kokonaan uuden valaistuksen.
Tesjoen kuntopolun läntinen
lenkki valaistaan yhteensä noin
kahden kilometrin osuudelta.
Liljendalin kuntopolusta osa on

jo uusittu, kun yhteensä noin kahden kilometrin osuudella valaisimet on vaihdettu ledeihin.
Myös Harmaakallion koko kolmen kilometrin mittainen kuntopolku saa uudet led-valaisimet.

Kuningattarenkatu saa uuden ilmeen
Kuningattarenkadulla
kaupungin ydinkeskustassa
on kevään mittaan tehty
mittavia vesihuollon
uusintatöitä.

Niiden valmistuttua alkaa katurakenteiden uusiminen.
Samalla Kuningattarenkatu muuttuu pysyvästi yksisuuntaiseksi Brandensteininkadun ja Karlskronabulevardin välisellä osuudella.
– Jalkakäytävä levenee ja kauppakeskus Gallerian
kohdalle tulee pieni torialue, mahdollisesti myös

ulkoilmakahvila tai jäätelökioski.
– Katutyöt alkavat kesäkuussa, ja ne kestävät kaksi
tai kolme kuukautta. Siitä aiheutuu valitettavasti
haittaa liikenteelle, ja katu saatetaan sulkea töiden
vuoksi tilapäisesti, infrastruktuuripäällikkö Markus
Lindroos kertoo.

GALLERIA

KUNINGATTARENKATU
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Mallinnuskuva esittää suunnitelman toteutuksen kauppakeskus Gallerian kohdalla.

AJANKOHTAISTA
VUOROVENEELLE
UUSI LAITURIPAIKKA
SVARTHOLMASSA
Svartholman linnoitussaaressa otetaan tänä kesänä vuoroveneen käyttöön hirsilaituri, joka sijaitsee
linnoituksen pääsisäänkäynnin edustalla.
Aiempi vuorovenelaituri joutui käyttökieltoon huonokuntoisten rakenteiden takia. Sen hyväkuntoinen ponttoniosa siirretään hirsilaiturin osaksi.
Svartholmassa on lisäksi kaksi vierasvenelaituria,
joissa on yhteensä 70 ilmaista laituripaikkaa.

OHJAAMON AMMATTI-ILLAT
JATKUVAT SYKSYLLÄ

Nuorille tarkoitetut Ohjaamon
ammatti-illat jatkuvat
9. syyskuuta alkaen joka
toinen keskiviikko.
LISÄTIETOJA

Samira Al-Far, 0440 555 885,
samira.al-far@loviisa.fi
Mia Heijnsbroek-Wirén, 050 431 6464,
mia.heijnsbroek-wiren@loviisa.fi
Ohjaamo: Kuningattarenkatu 18 (alakerta),
07900 Loviisa. www.ohjaamoloviisa.fi

Tällöin kuullaan keväällä koronan takia
peruuntuneita vierailijoita. Mukana ovat
muun muassa urheilutoimittaja Mervi
Kallio, OP:ssa investment managerina
työskentelevä Tanja Rinne ja varatuomari Joni Kallio.
Vuoden alkupuolella ennen koronaepidemiaa ehdittiin järjestää viisi ammatti-iltaa.
– Tilaisuuksiin osallistuneet nuoret
ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa
tietoon. Mielestäni illat onnistuivat joka
kerta hyvin, Ohjaamon hanketyöntekijä
Mia Heijnsbroek-Wirén toteaa.

Talousosasto sai päällikön
Raatihuoneen talousosasto vahvistui vuoden alusta talouspäälliköllä, kun Porvoossa asuva, Fredrik
Böhme aloitti virassa ja kaupungin taloushaasteiden kimpussa.
– Kunta-ala kiinnostaa, aikaisemmin yksityisellä sektorilla työskennellyt Böhme sanoo.
Työn vastapainoksi talouspäällikkö viihtyy metsällä ja metsässä.

Loviisan perustamisesta
275 vuotta
Loviisan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 275 vuotta. Vuoden
alussa Loviisa liittyi Suomen historialliset kaupungit ry:n jäseneksi.
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen vanhojen kaupunkien arvokkaan
rakennuskannan ja -perinnön säilyttäminen ja vaaliminen sekä kaupunkikulttuurin omaleimaisuuden ylläpitäminen.
Yhdistykseen kuuluvat muun muassa Porvoo, Turku, Naantali, Rauma,
Hamina, Kokkola ja Hämeenlinna.
Loviisan kaupunki perustettiin (aluksi Degerby-nimisenä) vuonna 1745. Nimi Loviisa
otettiin käyttöön vuonna 1752. Carl von Kügelgenin litografia Loviisasta vuodelta 1822.
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KAUPUNGINJOHTAJA:

”YHTEISÖLLISYYS
KRIISISTÄ ULOS
Miten kaupunki on pyrkinyt huolehtimaan kaikkein haavoittuvimpien
asukkaidensa, esimerkiksi vanhusten
terveydestä ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana?
– Olemme lisänneet resursseja hoivapuolelle ja tiedottaneet palveluistamme aktiivisesti. Siivousta on lisätty
vanhusten hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Lisäksi kaupunki on ollut puhelimitse yhteydessä 70 vuotta täyttäneisiin asukkaisiin, jotka mahdollisesti
tarvitsevat apua.
– 18–29-vuotiaat loviisalaiset puolestaan saivat minulta toukokuussa puhelun robotin välityksellä. Jos jollakulla
nuorella on ollut ongelmia, olemme
tarjonneet apua.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom uskoo, että
koronakriisi herättää meissä uusia tapoja ajatella asumisen
oloja, etätyötä, luontoa ja väljyyttä sekä paikallisia palveluita.
”Näistä Loviisa voi pitkässä juoksussa hyötyä.”

Miten poikkeustila on vaikuttanut kuntalaisten palveluihin?
– Suurin konkreettinen muutos on
varmaan koulujen etäopetus. Se on toiminut hyvin, ja opettajat ovat hoitaneet
yhteydenpidon oppilaisiin erinomaisesti verkon välityksellä. Yleisten tilojen ja esimerkiksi kesän tapahtumien
osalta olemme vielä odottavalla kannalla. Kaikki riippuu siitä, kuinka kauan
kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset
pysyvät voimassa.
Loviisan kaupungin viime vuoden
tilinpäätös jäi yli 9 miljoonaa euroa
miinukselle. Miten koronakriisi vai-
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NIMITYKS

AUTTAA
PÄÄSEMISEKSI”
kuttaa kaupungin tämän vuoden talousnäkymiin? Entä pitemmälle tulevaisuuteen?
– Koronakriisistä aiheutuu
muutamien satojen tuhansien
eurojen tulojen menetykset,
mutta vakavampi asia on kustannusten nousu erityisesti terveydenhoidossa. Suurimmat vaikutukset – verotulojen pudotus
ja tuottavuuden, ostovoiman ja
investointihalukkuuden väheneminen – näkyvät viiveellä. Niiden
arvioinnin aika on vielä edessä.
Missä näet Loviisan suurimman
vahvuuden kriisiajasta ulos pääsemiseksi?
– Yhteisöllisyydessä! Lisäksi
uskon, että tämä kriisi herättää
meissä uusia tapoja ajatella asumisen oloja, etätyötä, luontoa ja
väljyyttä sekä paikallisia palveluita. Näistä Loviisa voi pitkässä
juoksussa hyötyä.
Kuningattarenrannan uuden
asuntoalueen suunnitelmat
ovat pitkällä ja vuoden 2023
asuntomessut edessä. Miten arvelet koronakriisin vaikuttavan
valmisteluihin?
– Ei juuri mitenkään. Asuntomessuihin on vielä pitkä aika, ja
silloin maailma on kovin erilainen kuin nyt. Uskon, että tämä
kriisi on tavalla tai toisella ohi jo

vuoden sisällä tai vähintäänkin
muuttanut muotoaan.
Itäinen rantarata oli paljon esillä
ennen koronakriisiä. Onko hanke nyt pantu jäihin vai jatkaako
Loviisa työtä sen puolesta?
– Kyllä se etenee. Ministeriöltäkin tuli vastikään viesti, jonka
mukaan kaikki ratavaihtoehdot
tutkitaan tarkasti, ja Loviisa tekee
jatkuvasti työtä itäisen rantaradan
eteen. Valtio tulee varmasti tekemään merkittävästi investointeja
koronakriisin jälkeen, eli elvyttää
aivan oppikirjojen mukaisesti
kun ollaan matalasuhdanteessa.
Mitä haluat sanoa poikkeusoloissa eläville loviisalaisille?
– Suomessa on kuollut koronakriisin aikana suhteellisesti
vähemmän ihmisiä kuin muissa
Pohjoismaissa, ja Pohjoismaat
ovat ylipäänsä pärjänneet kriisissä varsin hyvin. Loviisan tilanne on huomattavasti parempi
kuin monissa muissa kunnissa.
Olemme nähneet, että Loviisa
on maailman parhaimpia paikkoja asua myös poikkeusoloissa. Toisaalta uskon, että kriisin
taloudelliset vaikutukset tulevat
olemaan kovia, vielä kovempia
kun terveydelliset vaikutukset.
Siksikin haluan toistaa mantraa
”Osta paikallista.”

CURSONI NETISTÄ KUVA?

IA

Cursorin yritysneuvojat valmiina auttamaan, vasemmalta Sami Moisio,
Heli Tiitinen, Kalle Kallionpää, Marja Holopainen ja Sami Perttola.

YRITYKSILLE MAKSUTONTA
NEUVONTAPALVELUA
Loviisan kaupunki järjestää loviisalaisille yrityksille maksuttoman neuvontapalvelun kaikissa koronan aiheuttamissa yritystoimintaan liittyvissä avuntarpeissa.
Palvelu järjestetään yhteistyössä Kotka–Hamina-seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa, ja se on käytettävissä kesäkuun loppuun
2020 saakka.
Cursor Oy:n yritysneuvonta palvelee loviisalaisia yrityksiä puhelimitse
ja videoneuvottelun välityksellä.
LISÄTIEDOT

www.loviisa.fi/yritysneuvonta-apu

Tilinpäätös 9,15 miljoonaa
alijäämäinen
Loviisan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös oli 9,15 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion alijäämä oli 2,8 miljoonaa euroa.
Suurin yksittäinen syy heikkoon tulokseen oli se, että yhteisöverotulot
jäivät huomattavasti arvioitua pienemmiksi.
– Loviisan kaupungin yhteisöverotuloista on huvennut kahtena vuotena
peräkkäin noin kolmasosa, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kertoo.
Kunnallisverotulot nousivat 1,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2018
verrattuna.
Kaupungin menot pysyivät 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisempina.

Sairauspoissaolot vähenivät
Kaupungin työntekijöiden terveysperusteiset poissaolot vähenivät huomattavasti vuonna 2019 eli lähes 1 700 työpäivällä (noin 9 prosentilla)
edellisvuodesta.
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Tanssitassut
jalkautuvat
paivakoteihin
Tanssi jalkautuu ensi
lukuvuonna osaksi
varhaiskasvatustoimintaa
Loviisan kaikkiin
päiväkoteihin.

Loviisan Tanssiopiston Tanssitassuhankkeeseen sisältyy henkilökunnalle
suunnattu Tanssisalkku-ideapaketti.
– Ennen kaikkea haluamme tuottaa
lapsille kehon ja mielen iloa, ja tehdä
tanssia tutuksi taidemuotona, Loviisan
Tanssiopiston rehtori Kati Kivilahti-
Fagerudd toteaa.

Tanssiopetus järjestetään päiväkotipäivän aikana ja pääosin päiväkotien omissa
tiloissa.
Tukea lasten tanssin varhaiskasvatuksen kehittämishankkeelle ovat myöntäneet Alli Paasikivi -säätiö sekä Stiftelsen
Brita Maria Renlunds minne.

Treffis jatkaa rajoitusten päätyttyä
Varhaiskasvatuksen avoin päiväkoti Treffis palaa kiertävään ulkotoimintaan sen jälkeen kun
koronaepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset on purettu.
Toistaiseksi toimintaa ei järjestetä.
– Kaikki ovat tervetulleita avoimeen päiväkotiimme. Meille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, varhaiskasvatuksen lähihoitaja Tina
Kavander kertoo.

16

Toimintaa järjestetään maanantaisin keskustan Kappelinpuistossa, tiistaisin Liljendalin leikkipuistossa, keskiviikkoisin Harjun
metsässä, torstaisin Tesjoen leikkipuistossa ja
perjantaisin Koskenkylän leikkipuistossa.
LISÄTIEDOT

Varhaiskasvatuksen lähihoitaja Tina Kavander,
0440 555 374, tina.kavander@loviisa.fi.

Avustusrahaa jäljellä
yrityksille
Loviisan kaupunki myönsi yksinyrittäjän korona-avustusta
kolmen ensimmäisen käsittelykierroksen aikana yhteensä 55
loviisalaisyritykselle. Avustusrahaa on jäljellä vielä noin 350
yrityksen tukemiseen.
– Loviisalaisyrittäjien kannattaa hakea avustusta mahdollisimman pian, vaikka avustushaku onkin avoinna syyskuun
loppuun asti. ”Nopeat syövät hitaat” pätee myös tässä tapauksessa, toteaa elinkeinopäällikkö Sari Paljakka.
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Loviisan kaupungille
enintään 882 000 euroa käytettäväksi yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Lasten liikunta-avustusta hakemaan
Liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea avustusta
vähävaraisten perheiden lasten liikuntaan.
Avustus koskee 7–15-vuotiaiden
lasten tai nuorten liikunnan
perustoimintaa. Avustuksella
katettavan liikuntaharrastuksen
perustoiminnan tuki on enintään 50 euroa kuukaudessa yhtä
lasta tai nuorta kohden.
– Syksyn haku on näillä näkymin syys-lokakuussa. Tiedotamme asiasta tarkemmin syksyllä,
vapaa-aikasihteeri, liikunnanoh-

jaaja Päivi Hämäläinen sanoo.
Tuki on tarkoitettu liikuntaa tai
urheilua järjestävälle paikalliselle
rekisteröityneelle yhdistykselle.
Avustus tulee käyttää vuoden
2020 loppuun mennessä.
LISÄTIEDOT

Vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja
Päivi Hämäläinen,
044 055 5483, paivi.hamalainen@loviisa.fi.

LISÄTIEDOT

Elinkeinopäällikkö Sari Paljakka, 040 630 2811,
sari.paljakka@loviisa.fi
Elinkeino- ja työllistämiskoordinaattori Camilla Pihlman,
040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi

Tukirahaa lukemiseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Loviisan
kaupungille 17 000 euron avustuksen lasten lukemiskulttuurin kehittämiseen.
– Kyseessä on pitkä hanke, joka kestää vuoteen 2022
asti. Toivon mukaan pääsemme toteuttamaan suunnitelmia elokuun alusta. Teemme yhteistyötä ainakin kirjastohenkilökunnan kanssa. Muokkaamme myös oppimisympäristöjä ja -aineistoja, varhaiskasvatuspäällikkö
Sofia Hoff kertoo.
LISÄTIEDOT

Varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff,

Lukion uusi opetussuunnitelma
käyttöön syksyllä 2021
Suomen lukioissa on parhaillaan meneillään
uuden opetussuunnitelman laatiminen. Se on
määrä ottaa käyttöön elokuussa 2021, joten
nykyiset 8.-luokkalaiset ovat ensimmäinen
”vuosikerta”, joka tulee opiskelemaan lukion
uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
– Kurssimuotoisuus vaihtuu, ja jatkossa
opiskellaan opintojaksoja, jotka koostuvat
moduuleista. Lisäksi perusopetuksesta tutut
laaja-alaiset kokonaisuudet löytyvät myös uu-

044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi.

den opetussuunnitelman perusteista, Loviisan
lukion rehtori Laura Tenhunen kertoo.
LISÄTIEDOT

Rehtori Laura Tenhunen, Loviisan lukio,
0440 555 752, laura.tenhunen@edu.loviisa.fi
Rehtori Anders Nordström,
Lovisa Gymnasium, 0440 555 290,
anders.nordstrom@edu.loviisa.fi
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HISTORIA

LOVIISA ON KYLIEN KAUPUNKI
Loviisan kaupungin museossa työskennellään tänä vuonna kylien parissa.
”Sadan kylän seutu” -näyttely pyritään avaamaan vielä kesän 2020 aikana.

– Työskentely kylät-teeman ympärillä ei rajoitu
pelkästään kesän näyttelyyn. Haluamme lisätä
omaa tietopankkiamme ja tallentaa kylien historiaa
kokoelmiimme, kertoo museointendentti Ulrika
Rosendahl.

Poikkeustilan aikana Loviisan museo on
ollut suljettu, mutta kulissien takana museohenkilökunta työskentelee aktiivisesti
tehdäkseen historian näkyväksi loviisalaisten arkipäivässä.
Juuri nyt tutkitaan kylien historiaa.
– ”Sadan kylän seutu” -näyttely kertoo,
miten asutus kehittyi kylissä kauan ennen
kuin Loviisan kaupunki perustettiin, museointendantti Ulrika Rosendahl kertoo.
– Kyliemme historia ulottuu keskiajalta
nykypäivään. Kylissä asuminen on yksinkertaisesti ollut toimiva ratkaisu, ja täällä
itäisellä Uudellamaalla kylissä on asuttu
800 vuoden ajan. Siitä on tullut meille
itsestäänselvyys.
Työskentely kylät-teeman ympärillä ei
rajoitu pelkästään kesän näyttelyyn.
– Haluamme lisätä omaa tietopankki-

amme ja tallentaa kylien historiaa kokoelmiimme.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta
siitä, kun naapurikunnat Loviisa, Pernaja, Liljendal ja Ruotsinpyhtää yhdistyivät.
Vuoteen 2010 saakka Loviisan kaupungin
museo keskittyi kantakaupungin historian dokumentointiin, niinpä museolla
riittää työsarkaa kylien historian lisäämiseksi museokokoelmiin.

LÖYTYYKÖ SINULTA
VALOKUVIA KYLILTÄ?

Museo on erityisen kiinnostunut
tunnistetuista paikoista ja rakennuksista.
Ota yhteyttä museo@loviisa.fi

Loviisan kaupungin museo ja Strömforsin ruukin pajamuseo avautuvat yleisölle 1.6. ja Viirilän kotiseutumuseo 1.7.
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”MITÄ IHANTEELLISIN KÄVELYTIE”
– opastekyltit kertovat Myllyharjun historiasta

Tiesitkö, että Loviisan
keskustaa halkova
Myllyharju on osa harjujonoa,
joka ulottuu eteläpäässä
Valkoon ja pohjoispäässä
Lapinjärventietä mukaillen
Loviisan ja Lapinjärven
rajalle asti.

Hiekan, soran, kivien ja lohkareiden muodostama harjuselänne oli
vielä 1880-luvulle puuton, mutta
puuttomanakin suojasi lahdenpohjukkaan perustettua kaupunkia eteläisiltä ja lounaisilta tuulilta. Vuonna 1882 paljaalle vierinkiviharjulle
päätettiin kylvää metsää ja rakentaa
kävelyteitä promenadeja varten.
”Toista kilometriä pitkä humiseva
honkametsän peittämä, pihkantuoksuinen ’Myllyharju’, josta aukeaa
tuon tuostakin soreasti välkähtelevät näköalat merenlahdelle, on mitä

Loviisa on yksi Suomen 300
Museokortti-kohteesta

ihanteellisin kävelytie”, kirjoitti kirjailija L. Onerva 7.7.1926.
Kaupunkilaisten ja matkailijoiden
edelleen suosiman kävelyreitin varrelle tulee opastekyltit, joissa kerrotaan harjun historiasta, kasvistosta
ja kävelyreitistön varrelle osuvista
kohteista.
Opastekyltit ovat osa laajempaa
Myllyharjun kunnostamishanketta, jonka puitteissa on jo toteutettu
muun muassa leikki- ja kuntoilupaikat, rhododendron-laakso sekä harjun portaat, Harpot.

Loviisan kaupungin museo on vuoden alusta ollut yksi
Suomen 300 Museokortti-kohteesta. Se tarkoittaa, että
Museokortin haltijalla on vapaa pääsy museoon ja että
kortin voi myös ostaa Loviisasta.
Museokortti on voimassa 12 kuukautta, ja sen
voimassaoloaika alkaa ensimmäisestä museokäynnistä.
Hanki itsellesi kortti, ja ota Suomen museot haltuun!
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Koulu- ja päiväkotiverkko supistui
valtuuston päätöksellä

Kaupunginvaltuuston 22. huhtikuuta tekemän päätöksen myötä
Loviisan koulu- ja päiväkotiverkko supistuu ensi syksystä
alkaen kahdella koululla ja kahdella päiväkodilla.
TESJOKI
TESSJÖ
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Kuninkaankylä
Kungsböle

A Liljendal
5
Ruotsinpyhtää
Strömfors

H 12
Koskenkylä
G Forsby
Vanhakylä
4
Gammelby
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kyrkoby

1 2
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6
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Lovisa
centrum
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Tessjö
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10
TESSJÖ11
I

Valko
Valkom D
8

14
C

9

B

15
7 13
E

Isnäs

Loviisan päiväkodit 1.8.2020 alkaen
A Hembacka daghem Hembackan päiväkoti
B Määrlahden päiväkoti
C Rauhalan päiväkoti
D Valkon päiväkoti
- Valkom daghem
E Villekulla daghem

F Isnäs daghem
- Isnäsin päiväkoti
G Koskenkylän päiväkoti
- Forsby daghem
H Ruukin päiväkoti
I Tesjoen päiväkoti

Harjurinteen koulun vanha osa
valmistuu ensi vuoden
syyslukukaudeksi
Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushankkeen aikataulua on päivitetty. Saneeraus valmistuu syyslukukauden 2021 alkuun mennessä.
Aikataulussa on huomioitu tilojen siivoaminen ja tuulettaminen ennen
lukuvuoden aloittamista kunnostetussa koulussa.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Harjurinteen koulun vanha osa
oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta.
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Valtuuston päätös merkitsi Pernå kyrkoby skolan ja Teutjärven koulun lakkauttamista sekä
Kuggomin päiväkodin ja Pernajan kirkonkylällä
sijaitsevan Leikkis-päiväkodin sulkemista.
Myös Haddom skolan esikoulu siirtyy Generalshagens skolan esikoulun yhteyteen, jossa
järjestetään myös aamu- ja iltapäivähoito.
Teutjärven oppilaat aloittavat koulunsa ensi
elokuussa Ruukissa, Kirkonkylän koulussa ja
Pernå Kyrkobyn skolan oppilaat puolestaan
Koskenkylän koulukeskuksessa.
TESJOKI
TESSJÖ
Päiväkotilapset sijoittuvat keskustan päiväkoteihin, pääosin Rauhalan päiväkotiin, jossa alkaa uusi ruotsinkielinen ryhmä. Pernajan Leikkiksestä suurin osa lapsista siirtyy Koskenkylän
päiväkotiin. Muutos koskee noin reilua 30 lasta.
Syksystä 2020 lähtien Loviisan kaupungin
alueella toimii yhdeksän päiväkotia, yksi perhepäiväkoti sekä kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa.
Alakouluja kaupungin alueella on tasan tusina.

Loviisan koulut 1.8.2020 alkaen
1 Isnäsin koulu
2 Isnäs skola

6 Haddom skola
7 Harjurinteen koulu

11 Tessjö skola
12 Kirkonkylän koulu

3 Koskenkylän koulu
4 Forsby skola

8 Valkon koulu
9 Generalshagens skola

13 Lovisavikens skola
14 Loviisan lukio

5 Sävträsk skola

10 Tesjoen koulu

15 Lovisa Gymnasium

Kesämökkitonttien
vuokrasopimukset päättyvät
Loviisan kaupunki ei enää uusi vuokraamiensa kesämökkitonttien sopimuksia
30 vuodeksi, vaan tontit laitetaan ensisijaisesti myyntiin.
Kaupunki on lähettänyt kaikille vuokralaisille asiasta kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin eri vaihtoehdoista ja jatkomenettelystä. Vastauksia pyydetään
mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin vuoden 2021 loppuun mennessä.
Kaikkiaan kaupunki omistaa ja vuokraa lähes 200 kesämökkitonttia. Aiemmat vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2020.

FLUNSSAOIREITA

– milloin on hakeuduttava hoitoon?
Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa
kotona. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.
Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistilasi
heikkenee, soita:
- Loviisan terveyskeskus puh. 019 505 1300 arkisin kello 8–18,
- Muina aikoina Päivystysapu 116 117
- Hätänumero 112

HOITOA VAATIVAT OIREET RISKIRYHMILLÄ
Jos kuulut riskiryhmään, soita pikaisesti terveyskeskukseen, jos
sinulle
- nousee äkillinen kuume (38 astetta tai yli) ja
- tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää.

Yli 70-vuotiaat
ilmaiseksi
kuntosaleille

VÄLITÖNTÄ HOITOA VAATIVAT OIREET LAPSILLA
jos lapsi sairastuu ja hänelle tulee jokin seuraavista oireista, hakeutukaa mahdollisimman pian lääkärin hoitoon
•
hengitysvaikeuksia
•
iho on sinertävä tai harmaa
•
lapsi ei juo tarpeeksi
•
lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti
•
lapsi ei herää tai reagoi mihinkään
•
lapsi on niin ärtyisä, ettei halua olla sylissä
•
oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman
yskän kera.

Koronavirusepidemian takia kaupungin kuntosalit
ovat olleet maaliskuusta lähtien suljettuina, mutta
poikkeustilan päätyttyä ovet taas aukeavat – ja
mikä parasta: yli 70-vuotiaat eläkeläiset pääsevät
kuntosaliharjoittelun piiriin ilmaiseksi.
Maksuttomuus koskee näitä kaupungin kuntosaleja: Liikuntahalli keskustassa, Agricolahalli
Koskenkylässä, Monitoimitalo ja Fagerås Valkossa
sekä kuntosali Ruukissa. Liikuntahalli ja Agricolahalli ovat kesän ajan suljettuina 1.6.-9.8. Kuntosalin
avaimen voi lunastaa Lovinfosta, puh. 019 555 555.

Kulttuuripalkinto Loviisan
hyväksi tehdystä työstä
Loviisan kaupunki on päättänyt myöntää kulttuuripalkinnon tunnustuksena yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt
merkittävää kulttuurityötä Loviisan kaupungin hyväksi.
Hyvinvointilautakunta päättää kulttuuripalkinnon myöntämisestä ja määrittää vuosittain sen suuruuden. Saaja julkistetaan
itsenäisyyspäiväjuhlassa tai muussa arvokkaassa tilaisuudessa.
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TERVEYS

Loviisan kaupungin palvelut toimivat
supistetusti epidemian aikana. Asiointi
kaupungin yksiköissä tapahtuu pääasiassa
puhelimitse ja sähköpostilla lähikontaktien
välttämiseksi. Tapaamista vaativa asiointi tapahtuu
ajanvarauksella.
Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo palvelee asiakkaita tavalliseen
tapaan arkisin kello 9–16 osoitteessa Mariankatu 12 A,
puh. 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi
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Muistathan
hyvän
käsihygienian ja
turvavälit!

KORONAINFO
LOVIISAN TERVEYSKESKUS
Loviisan terveyskeskuksen kiireellinen vastaanotto on epidemian
aikana auki arkisin kello 8–18 ja tarvittaessa epidemian aikana
myös viikonloppuina.
Vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Soita aina etukäteen
puh. 019 505 1300.
Flunssaa ja muita hengitystieinfektiota sairastavat potilaat ohjataan
puhelimitse erilliselle infektiovastaanotolle.
Huom! Infektiovastaanotolle pääsee yksi kerrallaan, sisäänkäynti
ambulanssioven kautta.

KOSKENKYLÄN TERVEYSTALO
Koskenkylän terveystalo toimii riskiryhmään kuuluvan perusturvakeskuksen henkilöstön työtilana, terveystalon tiloissa ei ole asiakasvastaanottoa.
Neuvola ja muu kiireetön vastaanottotoiminta hoidetaan Loviisan
terveyskeskuksessa.

SUUN TERVEYDENHUOLTO
Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä hammashuollon
puhelinpalveluun, puh. 019 505 1340.

LABORATORIO
HUSLABin näytteenotto Loviisassa hoidetaan ainoastaan ajanvarauksen kautta, tilaa aika numerosta 019 505 1550.

VIERAILUT ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ
Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä
on kielletty, samoin ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Poikkeuksena tapauskohtaisesti arvioidut kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset
sekä saattohoidossa olevien läheiset.

KÄYTÄNNÖN APUA YLI 70-VUOTIAILLE
Jos tarvitset apua esimerkiksi kauppa-asioissa, ota yhteyttä
senioreiden palveluneuvontaan, SENNI arkisin kello 8-16
numerossa 040 575 3147. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen senni.helppi@loviisa.fi

NEUVOLAPALVELUT
Perhekeskuksen neuvolapalvelut (äitiysneuvola, lastenneuvola
ja ehkäisyneuvola) toimivat normaalisti. Huom! Älä tule vastaanotolle, mikäli sinulla on flunssaoireita!

LIIKUNTAPALVELUT
Ulkoharrastuspaikat avattiin 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Sisäliikuntatilat avataan 1.6. alkaen.

KIRJASTOPALVELUT
Yleiset kirjastot avaavat ovensa 1.6. alkaen. Sitä ennen järjestetään asiakkaille mahdollisuus varausten noutamiselle kaikista
Loviisan kirjastoista, kirjastojen tavallisia aukioloaikoja noudattaen. Myös kirjastoauto ajaa tavallista reittiään.

Päivitetyt
tiedot Loviisan
nettisivulla
loviisa.fi
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LIIKU & NAUTI
MOTIONERA
& NJUT

MYLLYJÄRVI
Myllyjärven ulkoilualue tarjoaa erämaista
tunnelmaa luonnonrauhaa etsivälle
retkeilijälle. Järven eteläpuoliskoa kiertää
polku, joka itärannalla kulkee kivikkoisessa,
rehevässä kangasmetsässä. Kunnioita
lintujen pesimisrauhaa!

KALLEN KIERROS

KALLES RUNDA

Liljendalin metsien halki kulkeva 11,5
kilometrin pituinen Kallen kierros on
monipuolinen vaellusreitti muutamalla
vaativalla nousulla. Matkalla on
levähdyspaikkoja ja laavu. Liikkeelle
voi lähteä esimerkiksi Sävträskin
hiihtoladuilta.

Kalles runda är 11,5 kilometer lång
och går genom skogarna i Liljendal.
Den är en mångsidig vandringsled med
en del krävande backar. Längs leden
finns rastplatser och vindskydd. Man
kan starta till exempel från skidbanan
i Sävträsk.

AGRICOLA-POLKU
Kolmen kilometrin mittainen reitti
Pernajan kirkonkylässä kertoo Suomen
kirjakielen luojan Mikael Agricolan
elämästä lapsuutensa maisemissa.
Näe myös Pernajan keskiaikainen
harmaakivikirkko.

AGRICOLA-STIGEN
Den tre kilometer långa rutten i Pernå
kyrkoby tar vandraren genom det finska
skriftspråkets fader Mikael Agricolas
barndomstrakter. Se även den medeltida
stenkyrkan i Pernå.

KVARNTRÄSKET
Kvarnträsket i Lovisa erbjuder en
ödemarkskaraktär för den som söker lugn
och ro. Runt den södra delen av sjön går
en stig som går genom en stenig, frodig
moskog på den östra stranden. Respektera
fåglarnas häckningstid!

MYLLYHARJUN
KÄVELYREITTI
Reitti alkaa kirkon suihkulähteeltä
ja jatkuu näköalatorni
Kukkukiven kautta Plagenin
uimarannalle. Reitin varrelle
sijoittuu lasten leikkipaikka.
Harjulla on myös aikuisten
kuntovälinepuisto, jonka vierellä on
vastavalmistunut alppiruusulaakso.

Loviisan ulkoilureitit kutsuvat
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KUKULJÄRVEN
VAELLUSREITTI
Strömforsin ruukista lähtevä
Kukuljärven kahdeksankilometrinen
vaellusreitti vie huikeiden
maisemien ja korkeuserojen halki.
Reitti on osittain vaikeakulkuinen.

SKUKULTRÄSKETS
VANDRINGSLED
Från Strömfors bruk går en åtta
kilometer lång vandringsled som
för dig genom hisnande landskap
med höjdskillnader. Leden har
delvis svår terräng.

EHRENSVÄRDINPOLKU
Kahden kilometrin mittaisella
Ehrensvärdin luontopolulla voit ihastella
luontoa ja samalla tutustua historiaan
ja linnoitusrakentamisen eri vaiheisiin.
Lähtöpiste Urheilutiellä tai Ungernintiellä.

EHRENSVÄRDSSTIGEN
På den två kilometer långa
vandringsleden kan du beundra
naturen och bekanta dig med historien
och fästningsbyggets olika skeden.
Startplats antingen från Ungernvägen
eller Idrottsvägen.

KVARNÅSENS
RUTT
Rutten börjar vid springbrunnen
vid kyrkan och fortsätter via
Kuckustenens utsiktstorn till
Plagens simstrand. Längs med
rutten finns en lekplats för barn.
På åsen finns även ett motionsgym
för vuxna bredvid den nya
Rhododendrondalen.

MUISTA VÄLIMATKA ULKONAKIN!
Koronaviruksen jatkuessa vältä
ruuhkaisia levähdyspaikkoja ja
muutenkin lähikontakteja myös
ulkona liikkuessasi!

KOM IHÅG ATT HÅLLA AVSTÅND ÄVEN
UTOMHUS! Under coronaepidemin ska du
undvika rastplatser med många mänskor
och andra närkontakter utomhus!

Stigarna och
vandringslederna kallar
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