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Kesää kohti!
Koronavirusrokotukset
hyvässä vauhdissa
JULKINEN TIEDOTE

Kuntavaalit
lähestyvät

Loviisan uudet
kaupunkireitit

PÄÄKIRJOITUS

OSALLISTU JA VAIKUTA
Kiitos 299 kertaa! Niin monta vastausta saimme, kun maaliskuussa kysyimme näkemyksiänne siitä, millainen koirapuisto
Loviisan Myllyharjun maastoon tulisi rakentaa. Kommentit
ja mielipiteet ovat tärkeitä, kun kauan kaivatun koirapuiston
suunnitelma muotoutuu elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa.
Kyselyihin vastaaminen on yksi tapa, jolla kuntalaiset voivat
osallistua kaupungin palveluiden muotoiluun ja muokkaamiseen. Avoinna olevista kyselyistä kerromme kaupungin verkkosivustolla, some-kanavissa ja median välityksellä.
Loviisan kaupungin osallisuusohjelma 2021–2023 oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä huhtikuun kokouksessa. Osallisuusohjelman tulevien vuosien työkalupakissa on uusia osallistamisen keinoja, kuten osallistuva budjetointi ja asukasraadit.
Painopistettä haluamme muuttaa entistä enemmän siihen, että
asukkaat voivat osallistua ja tulla kuulluksi jo silloin kun asioita
valmistellaan.
Yksi osallisuusohjelmaan kirjattu osallistamisen periaate
haastaa meidät kaupungin työntekijät: ”Olemme rohkeita, uskallamme epäonnistumisenkin uhalla kysyä ja kuunnella.” On
myös hyväksyttävä se, että saatu vastaus ei aina ole oman ennakkokäsityksen mukainen.
Perinteinen osallistumisen ja vaikuttamisen tapa on äänestäminen. Koronavirusepidemiasta huolimatta kannustan kaikkia antamaan äänensä kuntavaaleissa. Ennakkoäänestää voi
tällä kertaa kahden viikon ajan
ja myös ulkona Seurahuoneen
ulkopuolella.
Turvallista ja aktiivista kevättä
kaikille!
Jaana Laine
viestintä- ja
markkinointiasiantuntija

LOVIISAN KAUPUNGIN
INFOLEHTI 1/ 2021
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LASTEN JA NUORTEN
kesäleirit kutsuvat
Loviisalaisille nuorille järjestetään tänäkin kesänä päivä- ja
yöleirejä monipuolisella Källan leirialueella.
Päiväleiri ”Ihan vesillä” 7.–11.6. on tarkoitettu 7–11-vuotiaille
lapsille.
Nuorten Källaleiri pidetään 16.–18.6. ja perinteinen yöpymisleiri
alakouluikäisille 21.–24.6.
Lisätietoja: www.loviisa.fi -> Liikunta ja ulkoilu
www.loviisa.fi -> Lapset ja nuoret
@loviisaliikunta

ANNA PALAUTETTA / OTA YHTEYTTÄ:
Lovinfo
Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa
lovinfo@loviisa.fi | puh. 019 555 555
www.loviisa.fi/osallistujavaikuta
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Koskaan ei ole väärin tehdä oikein
Loviisan uuden hyvinvointisuunnittelijan Päivi Hämäläisen työ on
monipuolista: hän koordinoi koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
sekä koulujen kerhotoimintaa. Lisäksi hän toimii osa-aikaisena
hyvinvointikoordinaattorina.
Mitä sinulle tulee ensimmäiseksi
mieleen sanasta hyvinvointi?
– Oman koulutuksenikin takia
tietysti liikunta. Mutta ei hyvinvointi
vain sitä ole. Hyvinvointiin kuuluvat
niin ravinto, uni, työ ja työkaverit
kuin muutkin sosiaaliset kontaktit
– ja tietysti ystävät. Loviisassa hyvinvointia edistävät esimerkiksi valaistut
kevyen liikenteen väylät, kirjaston ja
neuvolan palvelut sekä monipuoliset
harrastusmahdollisuudet.
Millaisella tolalla loviisalaisten hyvinvointi on tällä hetkellä?
– Melko hyvällä tolalla, mutta moni
asia voisi olla paremminkin. Esimerkiksi joka neljäs 8.–9.-luokkien
oppilas kokee selvityksen mukaan
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi.
Miten hyvinvointia voidaan parantaa?
– Hyvinvointi paranee yhteistyöllä
ja niin, että itse kukin tekee oman
osuutensa mahdollisimman hyvin.

Loviisa valmistelee parhaillaan
hyvinvointikertomusta kuntalaisten
hyvinvoinnista. Kerro lyhyesti, mistä
on kysymys.
– Olemme laatimassa hyvinvointikertomusta, joka sisältää hyvinvointisuunnitelman uudelle valtuustokaudelle 2021–2024. Sen pohjaksi
kysyimme maaliskuussa kuntalaisten
kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan. Kyselystä on tarkoitus tehdä
vuosittainen, jotta pystymme seuraamaan toimenpiteiden vaikutusta.
Mitä uusia toimintatapoja on kehitetty koronavirusepidemian aikana?
– Koronavirusepidemian aikana
sosiaalinen kanssakäyminen on
vähentynyt, ryhmäliikunnat ovat
loppuneet ja moni on siirtynyt
etätöihin. Olemme kehittäneet
muun muassa Facebookjumppaa sekä liikuntaneuvontaa puhelimitse ja
etänä.

PÄIVI HÄMÄLÄINEN, 41
Loviisan kaupungin
hyvinvointisuunnittelija
MOTTO:
”Koskaan ei ole väärin
tehdä oikein.”
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Kuntavaaliinfo sivuilla
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Loviisa tarjoaa
kesätyöpaikan 72 nuorelle
Loviisan kaupunki tarjoaa tänä vuonna yhteensä
72 kesätyöpaikkaa kaupungin eri yksiköissä.
14-15 vuotta täyttäneille työelämään tutustujille oli
haettavissa yhteensä 22 paikkaa, 16 vuotta täyttäneille
28 paikkaa ja 18 vuotta täyttäneille 22 paikkaa.
– Hakemuksia saimme yhteensä 180. Suosituimpia
kohteita olivat senioripalvelut, puistoyksikkö, kirjastot
ja museo, elinkeino- ja työllistämiskoordinaattori
Camilla Pihlman kertoo.
Kesätyöpaikat on pääosin jo täytetty haun
perusteella.
– Vielä voi kuitenkin olla meihin yhteydessä, jos
johonkin paikkaan on tullut peruutuksia.
LISÄTIEDOT

Camilla Pihlman, puh. 040 578 3179,
camilla.pihlman@loviisa.fi

Kesäsetelit kysyttyjä
Loviisan kaupunki tukee Loviisassa toimivia yrityksiä,
kun nämä palkkaavat loviisalaisia nuoria kesätöihin.
– Kesätyöseteli on Loviisan kaupungin 300 euron
tuki työnantajille, jotka palkkaavat vuosina 2003–2005
syntyneen loviisalaisen nuoren kesätyöhön, Camilla
Pihlman kertoo.
Rahaa on varattu yhteensä 60 nuoren työllistämiseen. Käytännön toimenpiteistä vastaa Ohjaamo.
– Erityisesti pienet ruokakaupat, kahvilat ja ravintolat, seurakunnat, siivouspalvelut ja eräät muut pienet
yritykset ovat olleet kiinnostuneita kesäseteleistä,
kertoo Samira Al-Far Ohjaamosta.
LISÄTIEDOT

Samira Al-Far, puh. 0440 555 885,
samira.al-far@loviisa.fi
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Kuntavaalit lähestyvät
Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa noin kuukauden kuluttua
26.5., ja se jatkuu kahden viikon ajan 8.6. asti. Varsinainen
vaalipäivä on sunnuntai 13.6.
Ennakkoäänestysaikaa on näissä kunnallisvaaleissa pidennetty kahteen
viikkoon koronavirusepidemian takia.
– Olemme varautuneet huolellisesti siihen, että kaikki voivat äänestää
turvallisesti sekä ennakkoon että vaalipäivänä, kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors toteaa.
Äänestyspaikoilla on ohjeistukset
turvaetäisyyksistä, ja vaalivirkailijat
neuvovat muutenkin äänestäjiä.
– Kehotamme kaikkia äänestäjiä

Teemme kaikkemme, jotta jokainen
voi äänestää turvallisesti, Kristina
Lönnfors sanoo.

Seurahuoneella
ulkoäänestyspaikka
Loviisan ulkoennakkoäänestyspaikka on
Seurahuoneella osoitteessa Kuningattarenkatu 24. Se on avoinna ennakkoäänestyksen aikana 26.5.–8.6.
Ennakkoäänestää voi jokainen
kuntavaaleissa äänioikeutettu kotikunnasta
riippumatta.

käyttämään kasvomaskia ja desinfioimaan kätensä vaalipaikalle tultaessa ja
sieltä poistuttaessa. Tarvittaessa maskin saa vaalitoimitsijalta.
Vaalitoimitsijat puhdistavat äänestyskopin tasot ja kynät säännöllisin välein.
– Omaakin kuulakärkikynää voi
käyttää.
Sairaana ei kuitenkaan tule tulla
äänestyspaikalle.
– Vallitsevassa koronavirustilanteessa kannattaa hyödyntää pidennettyä
mahdollisuutta äänestää ennakkoon,
Kristina Lönnfors vinkkaa.

Koronarokotukset
jatkuvat Loviisassa

paljon vähemmän kuin rokottamattomilla. Se vähentää viruksen
edelleen levittämisen todennäköisyyttä.

Koronarokotusinfo keskiaukeamalla.

Rokotustilanne Loviisassa 9.4.

Kaupungin talous
kääntyi positiiviseksi
Loviisan kaupungin talous onnistuttiin kääntämään
viime vuonna budjetoidusta 3,5 miljoonan euron
alijäämästä 4,2 miljoonan euron ylijäämään.

22,0%

1. annos

Koronarokotus on paras
keino taistella koronavirusta
vastaan, Loviisan
terveysaseman johtava
lääkäri Marika Ylärakkola
sanoo.

70 % tavoite
2. annos

Loviisan terveysaseman johtava
lääkäri Marika Ylärakkola kertoo, että Loviisalle toimitettavat
rokotemäärät lisääntyvät kesää
kohden.
– Rokotetoimitukset eivät vielä
ole varmistuneet, mutta toivomme, että pääsemme jo lähiaikoina aloittamaan niin sanotut massarokotukset.
Marika Ylärakkola korostaa, että koronarokotus on paras keino
taistella koronavirusta vastaan.
– Tartunnan todennäköisyys
vähenee rokotuksen jälkeen
selvästi, ja rokotettu on hyvin
suojassa vakavaa tautimuotoa
vastaan. Jos viruksen kuitenkin
rokotuksenkin jälkeen saa, on
rokotetuilla virusta nenänielussa

Koronarokotukset ovat päässeet hyvään
vauhtiin Loviisassa. Huhtikuun alussa (9.4.2021)
ensimmäisen rokoteannoksen oli saanut 22,0 %
loviisalaisista ja toisen annoksen 3,3 %.

3,3%

Hyvään tulokseen vaikuttivat kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja valtion jakama
koronatuki. Kaupunki teki runsaasti omia
toimia talouden tasapainottamiseksi.
– Henkilökunnan jaksamista tiukassa tilanteessa onkin erityisesti kiitettävä. Kaupungin osalta vuosi 2020 katkaisi parin erittäin
heikon talousvuoden putken, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kiteytti.

Lähde: THL

Yhteisöverotulojen alentuminen on samalla
pysähtynyt, ja uusien investointien perusteella
voi ennustaa tulojen kasvua lähivuosina.
Myös muuttorintamalta tuli positiivisia
uutisia. Viime vuonna Loviisaan muutti noin 50
henkilöä enemmän kuin Loviisasta muutti pois.
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ASUNTOMESSUT

Kuningattarenrannasta tulee
monipuolinen asuinalue
Kuningattarenrannan uuden
asuinalueen tonttihaku on
alkanut vilkkaasti. Omakotitalojen
lisäksi alueelle on tulossa
rivitaloja, Townhouse-tyyppisiä
kaupunkitaloja ja kerrostaloja.
Loviisan Asunnot suunnittelee myös pitkästä aikaa uusia vuokra-asuntoja Kuningattarenrannan kerrostaloihin.
– Tavoitteena on, että Kuningattarenrannasta rakentuu monipuolinen ja erilaisia asumisratkaisuja esittelevä alue –
ennen kaikkea viihtyisä asuinalue uusille
asukkaille ja mukava lisä Loviisan liikunta- ja puistotarjontaan, projektipäällikkö
Niina Okkonen sanoo.
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Kiinnostus Kuningattarenrantaa kohtaan on ollut vilkasta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Syykin on selvä: asuinalue sijaitsee vain tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä, muutamien kymmenien metrien päässä merenrannalta, ja lähes kaikista asunnoista avautuu
upea merinäköala.
– Kuningattarenrannasta on tulossa
viihtyisä, ekologinen ja innovatiivinen
asuinalue lähellä merta ja kaunista
luontoa. Erinomainen sijainti keskustan palveluiden ääressä on myös asia,
jota asukkaat osaavat arvostaa, Okkonen
kiteyttää.

Ensimmäinen urakka valmistuu näillä
näkymin kesän alussa.
– Talven kovat pakkaset hidastuttivat joitakin töitä, mutta tontit saadaan
rakentamiskelpoisiksi hyvissä ajoin
ennen kuin rakentajavalinnat on tehty,
Okkonen sanoo.
Omakotitalojen tonttihaku jatkuu
huhtikuun loppuun asti. Rakentajat
valitaan tonttihakemusten perusteella todennäköisesti kesäkuussa. Mikäli
tontteja jää lunastamatta, jäljellä olevat
tontit tulevat uudelleen haettaviksi.

ENSIMMÄINEN URAKKA VALMISTUU KESÄLLÄ

Kuningattarenrannan eteläisessä osassa, jossa omakotitontit sijaitsevat, on
yhteensä 17 pientalotonttia, joista yksi
on varattu ryhmärakennushankkeelle.

Pohjatyöt alueella ovat talven mittaan
edenneet suurin piirtein aikataulussa.

OK-TALOJEN RAKENTAMINEN ALKAA SYKSYLLÄ

Asuntomessujen
teemat 2023
ASUNTO ON ENEMMÄN KUIN KOTI
Alueelle rakennetaan taloja, joiden elinkaari ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.
Tilat on suunniteltu niin, että ne muuntuvat erilaisiin elämäntilanteisiin.

VALAISTUKSELLA ON VÄLIÄ
Alueelle rakennettaville taloille luodaan ulkovalaistussuunnitelma osana
pihasuunnittelua.

MERELLÄ ON MERKITYSTÄ
Kaikessa toiminnassa huomioidaan meren läheisyys sekä ekologinen
rakennustapa.

Sille voi rakentaa useamman pienen
omakotitalon tai vaikkapa paritalon.
– Rakentamisen voi aloittaa sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty eli ensi syksystä lähtien. Valmiina
rakennusten tulee olla toukokuun loppuun 2023 mennessä, hyvissä ajoin
ennen kuin asuntomessut pidetään
heinä–elokuussa.
Rivitalojen, Townhouse-tyyppisten
kaupunkitalojen ja kerrostalojen
suunnittelu ja rakentaminen on vasta
alkuvaiheessa.
– Kaava sallii erilaisia toteutuksia.
Hakuajan päätyttyä tiedämme tarkemmin, miten alue lähtee rakentumaan ja missä aikataulussa, Okkonen
sanoo.

Asemakaavassa
mainitut korttelialueet

PL

Lähipalvelurakennusten korttelialue PL
AK-2

Asuinkerrostalojen korttelialue AK-2, AK-4
AK-4

Asuinrakennusten korttelialue A-1 ja A-2
A-1

Asuinpientalojen korttelialue
(rivitalot, paritalot jne.) AP-5, AP-6, AP-7, AP-8

A-2

AP-6

Kelluvien asuinrakennusten korttelialue

AP-5

AP-7

Erillispientalojen korttelialue A0, AO-5

LISÄTIEDOT

kuningattarenranta.fi
asuntomessut@loviisa.fi
puh. 040 558 40 60
@kuningattarenranta
kuningattarenranta

Asuin-, liike- ja
toimistorakennusten
korttelialue AL-5

AO-0

Ei vain omakotitaloja. Kuningattarenrannan
uudelle asuinalueelle on tulossa myös rivitaloja,
Townhouse-kaupunkitaloja ja kerrostaloja.

AL-5
AP-8
AO-0
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LAPSET JA
NUORET

Uusi koulunuorisotyöntekijä:

Kysyn, miten menee

Sanna Humla aloitti työt
koulunuorisotyöntekijänä
vuodenvaihteessa.

Sanna Humlaa on helppo lähestyä.

Sanna Humla työskentelee Lovisa
vikens skolassa, Generalshagens
skolassa ja Harjurinteen koululla.
Koulujen loma-aikoina ja myös kouluvuoden aikana hänet tavoittaa Forumin
nuorisotilasta, jossa hän työskentelee
muutamia tunteja viikossa.
Mitä koulunuorisotyöntekijän toimenkuvaan kuuluu?
– Kohtaan lapsia ja nuoria olemalla
läsnä. En kysele, ovatko läksyt tehty,
vaan juttelen muista heitä kiinnostavista asioista. Kysyn, miten menee.
Sanna Humla kohtaa lapset ja nuoret
vapaan jutustelun kautta.

– Voimme yhdessä miettiä esimerkiksi jotain sopivaa harrastusta.
Myöhemmin työhön saattaa tulla
erilaisia projekteja, kuten luokkailmapiiriin liittyviä asioita tai teemapäivien
suunnittelua.

Ohjaamo TV
nyt YouTubessa
Loviisan Ohjaamo TV:n jaksot ovat nyt nähtävillä
YouTubessa. Eri alojen ammattilaiset kertovat niissä
työstään ja ammattiin valmistumisestaan.
Lisäksi ohjelmista saa tietoa Ohjaamon nuorille
tarjoamista palveluista.
– Eri ammatteihin, opintoihin ja urapolkuihin voi
nyt tutustua vaikka kotisohvalta. Toivomme, että
videoiden katsomisen jälkeen on myös helpompi
piipahtaa meillä Ohjaamossa, olipa nuoren asia mikä
tahansa, hankekoordinaattori, etsivä nuorisotyöntekijä Samira Al-Far kertoo.
Löydät jaksot YouTubesta kanavalta Ohjaamo Loviisa
- Navigatorn Lovisa. Ohjelman juonsivat opiskelijat Venla
Isotalo ja Taika Wiikari.
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Ohjelmien juontajina toimivat opiskelijat Venla Isotalo ja Taika Viikari.

SANNA HUMLA, 43
KOULUTUS: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, tekstiiliartesaani, rakennusalan
perustutkinto
PERHE: Puoliso ja kolme poikaa, joista
nuorin asuu kotona
HARRASTUKSET: Käsityöt, kirjallisuus,
pulma- ja lautapelit, kevyt liikunta ulkona
ODOTUKSET UUDELTA TYÖLTÄ:
Monipuoliset tehtävät, tutustuminen
nuoriin ja heidän maailmaansa

LOVIISAN MALLI

Jokaiselle lapselle
maksuton harrastus
Loviisan kaupunki haluaa mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille vähintään
yhden maksuttoman harrastuksen koulupäivän yhteydessä.
”Hauskaa harrastaa” -kerhotoiminnan tavoitteena on saada lapset ja nuoret itselleen mieluisan harrastuksen piiriin.
Tarjonta on monipuolista.
– Uusia kerhoja ovat muun muassa parkour-, luontokuvaus-, kuvataide-, koripallo-, kitara- ja bändisoitto-, elokuva-, sirkusja historiakerhot, kulttuurituottaja Päivi
Karppi kertoo.

Kiinnostaako
kerhotoiminnan
järjestäminen?
Ota yhteyttä!

Kerhotoimintaa tarjotaan kolmannesta luokasta ylöspäin Generalshagens skolan, Harjurinteen koulun, Koskenkylän koulun, Forsby
skolan, Lovisavikens skolan, Sävträsk skolan,
Tesjoen koulun ja Tessjö skolan oppilaille.
– Otamme mielellään vastaan palautetta,
ideoita ja ehdotuksia ohjaajista ja sisällöistä.
Loviisan malli on osa valtakunnallista
Suomen malli -pilottihanketta, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin
lisääminen.
– Uuden toimintavuoden suunnittelu on
paraikaa meneillään ja etsimme kerhotoiminnan järjestäjiä lukuvuodelle 2021–2022. Jos
kiinnostaa, olethan yhteydessä!

LISÄTIEDOT

Kulttuurituottaja
Päivi Karppi
paivi.karppi@loviisa.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@loviisa.fi
Projektikoordinaattori
Jaana Laaksonen
jaana.laaksonen@loviisa.fi
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Veikko (2 v.) viihtyy mainiosti Valkon päiväkodissa.
Kivan puuhaamisen jälkeen ruokakin maistuu hyvältä.

Loviisan ruokapalvelut valmistaa aterioita kaikenikäisille, päiväkotilapsista vanhuksiin.
– Päiväkoti-ikäisen makuaisti on erilainen kuin iäkkään henkilön, jolla makuaisti saattaa olla heikentynyt. Pyrimme
tasapainottamaan tilannetta esimerkiksi
erilaisilla yrteillä. Jokainen voi sitten halutessaan lisätä mausteita, ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto kertoo.
Koululaiset ovat ruokapalvelujen isoin
asiakasryhmä.
– Toivomme, että he osaisivat arvostaa
sitä, että joka päivä on tarjolla lämmintä
ruokaa, Kuusimurto sanoo.
Koulujen siirryttyä etätyöhön ruoka-

”Kouluruoka on ihan jees
– pinaattiletut takaisin,
vähemmän puuroja
ja keittoja.”
KOULURUOKAKYSELY,
HELMIKUU 2021
10

annoksia sai hakea kotiin. Tämä nosti
kouluruoan mainetta.
– Tuli paljon hyvää palautetta vanhemmilta, jotka pääsivät itsekin maistamaan
kouluruokaa.

Loviisan ruokapalvelut tarjoaa

VÄHEMMÄN SUOLAA JA SOKERIA
Kouluruokasuositus ohjaa ruokapalvelun toimintaa. Esimerkiksi suolan määrää seurataan suolamittarilla.
– Varhaiskasvatusikäisillä olemme vähentäneet lisätyn sokerin määrää. Välipalana kiisselin ja rahkan sijaan tarjoamme
useammin leipää, hedelmiä ja vihanneksia, Kuusimurto kertoo.
Kouluissa on mahdollisuus syödä kasvisvaihtoehto päivittäin, ja kerran viikossa
on kasvisruokapäivä kaikilla.
Kaikki tarjolla oleva ruoka on suunniteltu niin, että jokainen voi koostaa
itselleen ravitsevan annoksen.

2130

Palvelutalot ja
terveyskeskus

annosta päivässä

200
Päiväkodit

480

Koulut

1450
LISÄTIEDOT

Annika Kuusimurto
Ruokapalvelupäällikkö, puh. 0440 555 257,
annika.kuusimurto@loviisa.fi

KULTTUURI

Ruukkialueen rakennusten
myyntiä valmistellaan
Loviisan kaupunki on myymässä kahdeksan Strömforsin
ruukkialueen rakennusta. Rakennukset ja niihin liittyvät
maa-alueet myydään yhtenäisenä kokonaisuutena.
Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
toivoo, että prosessi saadaan maaliin
mahdollisimman pian, viimeistään
alkusyksyllä.
Loviisan kaupunginvaltuusto palautti maaliskuun kokouksessaan
myynnin uudelleen valmisteltavaksi.
Varsinaista myyntiä valtuusto ei vastustanut.
Oker-Blom sanoo, että käsittely
etenee nyt nopeasti alueen asukkaita
ja yrittäjiä kuunnellen.
– Kysymys on lähinnä myynnin
aikataulusta ja ehdoista, ei niinkään
myynnistä ylipäänsä. Alueen kehit-

tämisestä vallitsee varsin laaja yksimielisyys.
Uusi myyntiesitys tulee mahdollisesti jo valtuuston huhtikuun kokouksen käsiteltäväksi.
Oker-Blomin mukaan yrittäjien ei
tarvitse olla huolissaan ensi kesän
vuokrasopimuksien suhteen.
Tarjouskilpailussa on tiukat ehdot,
joissa vaaditaan alueen nykyisten
toimijoiden huomioimista.
– Ensi kesän osalta kaupunki tekee sopimukset valmiiksi ja ne sitovat myös mahdollista uutta omistajaa, Oker-Blom lupaa.

Loviisan
kulttuuripalvelut kerää
ideoita
Loviisan uusi kulttuuri- ja matkailukoordinaattori Lilian Järvinen kertoo, että kaupunki työstää paraikaa kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaa, joka jatkossa ohjaa Loviisan
kulttuurimatkailun sisältöä.
Keskeisinä teemoina ovat historia, elämykset, paikallisuus
ja tarinat.
– Keskitymme aluksi suunnitteluun, verkostoitumiseen ja
mahdollisten rahoituskanavien löytämiseen. Lisäksi muodostamme erilaisia pientyöryhmiä alan yrittäjistä, ammatinharjoittajista ja kolmannen sektorin edustajista. Minuun voi olla
myös suoraan yhteydessä. Juuri nyt on oikea aika laittaa ideat
lentämään, Lilian Järvinen sanoo.
Loviisan kulttuuripalveluissa työskentelevät jo ennestään
kulttuurituottajat Päivi Karppi ja Agneta Longhurst.
LISÄTIEDOT

Strömforsin ruukin yläpajaan on entisöity täysin toimiva entisajan rautapaja vesivasaroineen ja
ahjoineen. Se on erittäin suosittu matkailukohde. Viime kesänä pajamuseossa kävi lähes 15 600
vierailijaa eli noin 600 enemmän kuin edellisvuonna.

Lilian Järvinen
kulttuuri- ja matkailukoordinaattori, puh. 0440 555 234,
lilian.jarvinen@loviisa.fi
11

Kuntavaali-info

Kuntavaali-info
Vaalipäivä sunnuntaina 13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021
Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 13.6. klo 9–20 tai ennakkoon
26.5.–8.6.2021.
Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta 23.4.2021.
Jokainen voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Äänestämistä varten tarvitset kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.
Postitse saatu ilmoituskortti äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan, sillä se
nopeuttaa äänestämistä.
Äänestää voivat kaikki 18 vuotta täyttäneet.
Käytä kasvomaskia ja pidä turvavälit äänestyspaikalla!
LISÄTIETOJA: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216 ja Lovinfo puh. 019 555 555
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Oman äänestyspaikkasi löydät
postitse kotiin saamastasi
äänioikeusilmoituksesta.

VAALIPÄIVÄN 13.6.
ÄÄNESTYSPAIKAT
001 Loviisan keskusta (Lovisavikens skola)
002 Harjurinne (Harjurinteen koulu)
003 Valko (Valkon monitoimitalo)
004 Määrlahti (Seinättömän pajan kotipesä)
005 Skinnarby (Bygdegården)
006 Hardom (Perinnekeskus Kuggom)
007 Pernajan kirkonkylä (Höganås)
008 Koskenkylä (Koskenkylän koulukeskus)
009 Isnäs (Isnäsin koulu)
010 Sarvisalo (Byagård)
011 Ruotsinpyhtään pohjoinen (entinen Teutjärven koulu)
012 Ruotsinpyhtään kirkonkylä (Kylis, entinen kirjasto)
013 Ruotsinpyhtää eteläinen (Tesjoen kirjasto)
014 Liljendal (kirjasto)

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT
Seurahuone, Itäinen Tullikatu 7
26.–28.5. ja 2.–4.6. klo 9–18
29.–30.5. ja 5.–6.6. klo 10–16
31.5.–1.6. ja 7.–8.6. klo 9–20
Kylis, Ruotsinpyhtään kirkonkylän entinen kirjasto,
Koivulanmäentie 1 C
26.5. ja 2.6. klo 10–15
27.5. ja 3.6. klo 13–19
28.5. ja 4.6. klo 10–15
31.5. ja 7.6. klo 13–19
1.6. ja 8.6. klo 13–18

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ennakkoon
1.6.2021 kello 16 mennessä joko puhelimitse
asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon,
puh. 019 555 555 tai kirjallisesti os.
Keskusvaalilautakunta, PL 77, 07900 Loviisa.
Huom! Kirjeen tulee olla perillä
keskusvaalilautakunnalla määräaikaan
mennessä. Kotiäänestys toimitetaan
ennakkoäänestysjakson aikana.

Pernajan lähikirjasto, Kiesitie 3
26.–27.5. ja 2.–3.6. klo 13–18
28.5. ja 4.6. klo 11–15
31.5.–1.6. ja 7.–8.6. klo 13–18
Liljendalin lähikirjasto, Kartanontie 27
26.–27.5. ja 2.–3.6. klo 12–18
28.5. ja 4.6. klo 9–15
31.5.–1.6. ja 7.–8.6. klo 12–18

ULKOÄÄNESTYS
Ulkoäänestys 26.5.–8.6.2021 Seurahuoneella Kuningattarenkatu 24.

ÄÄNESTYSBUSSI
PYSÄHDYSPAIKAT JA -AJAT
Perjantai 28.5. ja 4.6.
Keskiviikko 26.5. ja 2.6.
12.30–13.30
13.45–14.30
15–15.45
16–17
17.30–18.30

Mickelspiltom, Vanha Tie 2
Eskilom, tienhaara, Mickelspiltomintie 2
Andersby, Järvitie 2
Bygdegården, Paavalinkyläntie 679
Valkon monitoimitalo, Pitkäniityntie 62

10–11
11.15–12
13–13.30
14.15–15
15.30–16
16.30–17.30

Ruotsinkylä, Gulf, Ruotsinkyläntie 5–9
Kuninkaankylä, vanhan hautausmaan portti
Ahvenkoski, kirjastoauton pysäkki; Elimäentien ja Ahvenkoskentien risteys
Kungshamnin tienhaara, Saaristotie 2216
Tallbacka, Tallbackantien loppu (106)
Tesjoen kirjasto, Keskustie 2

Torstai 27.5. ja 3.6.

Lauantai 29.5. ja 5.6.

10–11
11.15–11.45
12–12.30
13.30–14.30
14.45–15.15
15.30–16.30
17–18
18.15–19.30

9–11
Kylis (entinen kirjasto), Koivulanmäentie 1C
11.45–13.45 Liljendal, Hembackan päiväkoti, Backgärdanintie 1
14.15–16.15 Pernajan lähikirjasto, Kiesitie 3

Sarvisalo Byagård, Sarvisalontie 1035
Rösund, Rösundintie 180
Horslök, Telakkatie 1
Kabböle (vanha kauppa), Kabbölentie 1236
Rönnäs, Ruukinrannantie 4 (Rönnäs golf)
Isnäsin baari, Karhutie 15
Vanhankylän ABC, Vanhakyläntie 77
Koskenkylän center, Suurpellontie 2

Sunnuntai 30.5. ja 6.6.
9–11
Pernajan lähikirjasto, Kiesitie 3
11.30–13.30 Liljendal, Hembackan päiväkoti, Backgärdanintie 1
14.15–16.15 Kylis (entinen kirjasto), Koivulanmäentie 1C
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Itäinen rantarata säilyy vaihtoehtona
Suomen hallitus on päättänyt
käynnistää Kouvolan kautta kulkevan
Itäradan suunnittelun. Päätös
ei kuitenkaan sulje pois Itäistä
rantarataa vaihtoehtojen joukosta.
Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja
Virolahden kaupunkien ja kuntien joh-

tajat jatkavat toimintaa Itäisen rantaradan puolesta.
– Itäradan rakentaminen toteutuu
vasta tulevina vuosikymmeninä. Uskon, että ajan myötä rantaradan edut
ymmärretään entistä paremmin. Toimimme niin, että se säilyy toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.

Myös Väyläviraston selvitykset osoittavat, että Itäisen rantaradan potentiaali
on suurempi tavaraliikenteessä ja kansainvälisten yhteyksien vahvistamisessa
Pietarin kautta Venäjälle. Samalla se toisi kokonaan uusia ihmisryhmiä ilmastoystävällisen raideliikenteen piiriin,
mitä Kouvola-vaihtoehto ei tee.

Veden hintaan
5 prosentin korotus
Loviisalaisten vesimaksut nousivat huhtikuun alussa
5 prosentilla. Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta
päätti maksutarkistuksista joulukuussa.
Hinnoittelu jakaantuu käyttömaksuihin, perusmaksuihin, liittymismaksuihin (uudet liittymät) ja
palvelumaksuihin (toimenpiteet).
– Nelihenkisen loviisalaisperheen vesimaksut
ovat noin 1 200 euroa vuodessa. Korotuksen vaikutus vuositasolla on 60 euroa. Se kuitenkin vaihtelee
melkoisesti vedenkäyttötottumuksista riippuen, vesiliikelaitoksen johtaja Markku Paakkarinen kertoo.
Uusi hinnasto löytyy Loviisan vesiliikelaitoksen
verkkosivuilta loviisa.fi/vesiliikelaitos/

N2000-korkeusjärjestelmän kantakartat ovat aikaisempaa tarkempia. Muutoksia on myös
korkeustiedoissa. Jos kaupungin paikkatieto-ohjelmistossa N60-järjestelmän mukaan korkeusarvo oli
ennen 1,20 m, on sillä uudessa N2000-järjestelmässä arvona 1,43 m.

Yhtenäinen kantakartta Loviisalle
Loviisa on siirtynyt uuteen kattavaan ja yhtenäiseen N2000korkeusjärjestelmään ja kartta-aineistoon.
Uusi korkeusjärjestelmä vaikuttaa
muun muassa rakentamiseen.
– Missä tahansa toiminnassa, jossa
hyödynnetään maaston korkeustietoa,
on hyvä ottaa huomioon korkeusjärjestelmän muutos, paikkatietoinsinööri
Tuulia Kovanen kertoo.
Kuningattarenrannan kaavoituksen
ohella N2000-korkeusjärjestelmään
siirtyminen on ollut yksi keskeisimmistä kaupunkisuunnitteluosaston
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työkokonaisuuksista viime vuosina.
– Kaupunkisuunnittelun kannalta
on tärkeää, että koko kaupunki saadaan
kattavasti samaan järjestelmään ja yhtenäinen kantakartta kattaa koko kaupungin erillisten karttapalojen sijaan.
LISÄTIEDOT

Tuulia Kovanen
Paikkatietoinsinööri, puh. 0440 555 410,
tuulia.kovanen@loviisa.fi

Tutustuitko
jo tapahtuma
kalenteriimme?

Loviisa on vetänyt viime vuosina ennätysmäärän
matkailijoita. Ainutlaatuinen tunnelma sekä
luonnon ja meren läheisyys houkuttelevat
pikkukaupunkiimme ihmisiä ympäri Suomen.

matkailu
palvelut
cursorilta
– Visit Kotka–Hamina-tiimi on kymmenen henkilön ryhmä, joka työskentelee
monipuolisesti matkailun edistämisen
parissa, kertoo matkailujohtaja Kati
Paasi Cursor Oy:stä.
Matkailumarkkinointia kehitetään
hyödyntämällä painetun materiaalin
lisäksi sähköistä mediaa sekä osallistumalla alan tapahtumiin ja messuihin.
– Loviisa on nyt mukana kaikissa toimenpiteissämme, Paasi toteaa.
Cursor Oy pyrkii saamaan Loviisaan
lisää yöpyviä majoittujia, ja kävijöiden
halutaan viipyvän pitempäänkin.

Loviisa osallistuu vuoden
2021 alusta Cursor Oy:n
toteuttamaan alueelliseen
matkailumarkkinointiin. Loviisan
lisäksi matkailualueeseen
kuuluvat Kotka, Hamina, Pyhtää,
Virolahti ja Miehikkälä.
– Jatkossa olemme valmiina käynnistämään muun muassa venäläisille kohdistetut markkinointikampanjat.
Cursor Oy järjestää myös koulutusta
matkailuyrittäjille. Se on luonut muun
muassa matkailuvinkkarit-konseptin.
Loviisan ensi kesän vinkkauskohteita
työstetään parhaillaan.

LISÄTIEDOT

Kati Paasi, matkailujohtaja,Cursor Oy,
puh. 040 190 2518, kati.paasi@cursor.fi,
visitkotkahamina.fi

Loviisan uusi tapahtumakalenteri löytyy kaupungin verkkopalvelun etusivulta.
Tapahtumakalenterin ylläpidosta vastaa Loviisan kaupunki, mutta tapahtumanjärjestäjät
voivat itse lisätä omat tapahtumansa kalenteriin. Järjestelmä vaatii sisäänkirjautumisen.
Toivottavaa on, että sama yhdistys tai tapahtumanjärjestäjä rekisteröityy järjestelmään
vain kerran.
Kaupungin kulttuuripalvelut pitää tapahtumanjärjestäjille lyhyitä koulutuksia kalenterin
käytöstä huhti-toukokuussa.
Tapahtumakalenterin suora osoite on
https://tapahtumat.loviisa.fi/.

Loviisan messuständi
Lohjan asuntomessuilla
Loviisa on näyttävästi esillä Lohjan asuntomessuilla 9.7.–8.8.2021.
– Esittelemme messuständillämme Kuningattarenrannan asuinaluetta ja Loviisan vuoden
2023 asuntomessuja, mutta markkinoimme
tietysti laajemminkin Loviisan kaupunkia ja
muita tonttialueita, projektipäällikkö Niina
Okkonen kertoo.
Viime kesänä Tuusulan asuntomessuilla
Kuningattarenrannan asuinalue herätti paljon
kiinnostusta erityisesti pääkaupunkilaisten
keskuudessa.
– Uskon, että vuoden 2023 Loviisan asuntomessujen lähestyessä ihmiset haluavat entistä
enemmän tietoja uudesta hienosta asuinalueestamme.
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KOULUT JA
PAIVAKODIT

Pikkukoulu ja päiväkoti
kuntoon Ruukissa
Ruukin koulun alueen rakennusten korjaukseen on varattu tälle vuodelle 250 000 euroa. Alueella on pääkoulu,
niin sanottu pikkukoulu ja päiväkoti.
Koulua on jo kunnostettu, joten sille ei tarvitse
tehdä mitään tänä vuonna.
– Pikkukoulun ja päiväkodin julkisivut sen sijaan
kunnostetaan, tilapäällikkö Antti Kinnunen kertoo.

Villekullan lapsia
väistötiloissa

Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin
kolmesta ryhmästä yksi siirrettiin väistötiloihin Vanhan
Rannan parakkeihin tammikuussa, kun rakennuksen
kuntoa alettiin selvittää. Kaksi muuta ryhmää ovat jatkaneet Villekullassa.
– On mahdollista, että korjaustarpeita tulee niin
paljon, että loputkin päiväkodin lapsista tarvitsevat
väistötilat. Asia selvinnee kevään mittaan, tilapäällikkö
Antti Kinnunen kertoo.

Määrlahden päiväkodille
meluaita
Määrlahdessa tehdään parhaillaan liikennejärjestelyjä vuoden 2023 asuntomessujen takia. Saaristotien
linjausta muutetaan, ja Määrlahden päiväkodin tontin
rajalle rakennetaan meluaita. Rakennukselle tehdään
myös pientä kohennusremonttia.
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Uusi oppivelvollisuuslaki
voimaan syksyllä
Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan ensi syksynä.
Se nostaa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen.
Ammattikoulutus muuttuu samalla
maksuttomaksi, samoin oppimateriaalit ja työvälineet, -asut ja -aineet.
Myös ylioppilastutkinnon viisi koetta
sekä ammattitutkinto tulevat maksuttomiksi.
– Ensi vaiheessa uudistus koskee
tällä hetkellä perusopetuksen yhdeksännellä luokalla olevia, vuonna 2005
syntyneitä oppilaita, koulutuspäällikkö
Timo Tenhunen kertoo.
Samalla perusopetuksen järjestä-

jälle syntyy vastuu niistä oppilaista,
jotka eivät perusopetuksen jälkeen
hakeutumisvelvoitteesta huolimatta
päädy toisen asteen opiskelijoiksi.
Tätä tilannetta helpottamaan järjestetään 10. luokka tai ammattikouluun
valmistavaa koulutusta.
– Loviisa on velvollinen ottamaan
vastuun myös niistä opiskelijoista,
jotka ovat aloittaneet ammatilliset
opinnot muilla paikkakunnilla, Tenhunen sanoo.

Vuorohoitoa myös
kouluikäisille
Loviisa tarjoaa jatkossa harkinnanvaraista vuorohoitoa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.
Vuorohoito on kaupungin erityispalvelu, johon
ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien vanhempien
lapset.
– Jokaisen perheen tarve ja tilanne arvioidaan erikseen, varhaiskasvatuspäällikkö Sofia
Hoff kertoo.
Vuorohoidon järjestäminen kouluikäisille
tapahtuu nykyresurssein, eikä se aiheuta lisäkustannuksia varhaiskasvatukselle.
LISÄTIEDOT

Loviisalaiset kokevat
kaupungin turvalliseksi
Valtaosa loviisalaisista – tarkalleen ottaen 88 prosenttia – tuntee olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, ilmenee Itä-Uudenmaan kuntien asukkaille viime syksynä tehdystä turvallisuuskyselystä.
Joka viidennen vastaajan mielestä koronavirusepidemia oli vaikuttanut turvallisuuden tunteeseen
melko paljon. Eniten se oli vaikuttanut 15–24-vuotiaisiin sekä yli 75-vuotiaisiin vastaajiin.

Loviisalaisten muita huolen aiheita olivat huumeiden käyttö ja huumekauppa sekä työttömyyden
lisääntyminen. Turvattomuutta herättävistä paikoista nousi eniten esiin Kappelinpuisto.
72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei
omalla asuinalueella tai asuinkunnassa ole lainkaan turvattomuutta herättäviä paikkoja.

Haddom skolan koulurakennusta ei korjata
Kaupunki ei ryhdy korjaamaan Haddom skolan
koulurakennusta korkeiden kustannusten takia.
Kustannusarvion mukaan saneerauksen kokonaiskustannukset olisivat yhteensä 954 000 euroa, jolloin neliöhinta on 2 200 euroa. Korjaushankkeen
kestoksi arvioitiin noin kaksi vuotta.
Haddom skolan koulutoiminnan
järjestäminen tulee päätöksentekoon

kevään aikana. Vaihtoehtoina selvitetään muun muassa alueella sijaitsevan
päiväkodin hyödyntämistä koulutiloina.
Haddom skola on toiminut väistötiloissa Loviisan keskustassa lokakuusta
2020 alkaen.

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

Teemu Salo
aluevalvojaksi
Kuningattarenrannan asuinalueen aluevalvojan
tehtävässä on huhtikuussa aloittanut rakennusinsinööri (AMK) Teemu Salo.
Aluevalvojan tehtävänä on messualueen rakentamisen koordinointi ja rakentajien neuvonta
sekä osallistuminen messujen valmistelutöihin.
Hakijoita oli yhteensä 11. Valinta tehtiin
hakemuksen, koulutuksen, työkokemuksen ja
haastattelun perusteella.

Uusi ja vanha Onnela
yhdistetään
Onnelan hoitokodin uusi puoli saatiin käyttöön
joulukuussa 2020 Pernajan kirkonkylässä. Nyt
vanha ja uusi osa yhdistetään yhdyskäytävällä, ja
vanhan osan korjaamista jatketaan. Yhdyskäytävän rakentamisen takia on tehty tilajärjestelyjä.
Tilapäällikkö Antti Kinnunen kertoo, että vanhalla puolella on ilmennyt uusia korjaustarpeita,
mutta työ saadaan valmiiksi kevään aikana.
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Lammashaka,, koirapuisto,,
uusi senioripuisto ...

Kaupunkireitti yhdistää
luonto- ja virkistyskohteet
Loviisan keskustaan luodaan
kaupunkireittejä, jotka
yhdistyvät yhtenäisiksi
kävely- ja polkupyöräreiteiksi.
Niiden varteen perustetaan
uusia liikunta- ja
virkistyskohteita, muun
muassa uusi senioripuisto,
koirapuisto ja lammashaka.
Loviisan kaupunkireitti -hanke käsittää
Loviisan keskustan ja sen eteläpuoleisia
alueita Bastion Ungernilta ja Rosenilta
Myllyharjulle ja Loviisanlahden rantaan.
Reitin varrella sijaitsee jo nyt suosittuja historia- ja luontokohteita, kuten vanha terveyslähde, Kappelinpuisto, Myllyharjun vanha tuulimylly ja näköalatorni
Kukkukivi.
– Kohteet yhdistetään nyt polkuverkostoksi, jota kaupunkilaiset ja matkailijat voivat entistä paremmin hyödyntää
ja nauttia hienoista luonto- ja virkistyskohteistamme, infrastruktuuripäällikkö
Markus Lindroos kertoo.
Polkujen varrella sijaitsee kuntoilupaikkoja, leikkipuistoja, uimaranta, pari
lintutornia ja paljon historiallisia nähtävyyksiä.
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LAMMASHAKA

KOIRAPUISTO

Loviisan 1700-luvun maalinnoitusalueelle perustetaan maisemallisesti
kaunis lammashaka, joka lisää alueen
houkuttelevuutta myös matkailijoiden
keskuudessa. Samalla laiduntaminen
pitää arvokkaan muinaisjäännösalueen
avonaisena, edistää luonnon monimuotoisuutta ja elvyttää linnoitusalueen
maaperän vanhaa siemenpankkia.
– Lampaat hankitaan Loviisan läheisyydestä ja niille luodaan mahdollisimman hyvät elinolot. Tähtäämme siihen,
että ensimmäiset asukit pääsevät vielä
tänä kesänä laiduntamaan.

Uusi koirapuisto tulee Myllyharjun läntiselle puolelle, hautausmaan kupeessa
olevan kaupungin puupankin viereen.

SENIORIPUISTO
Uusi senioripuisto tulee asukkailta saadun palautteen mukaisesti aiempaa keskeisemmälle paikalle keskustan kerrostalojen läheisyyteen Vallikadun puistikkoon.
– Haluamme aktivoida ihmisiä liikkumaan ja tapaamaan toisiaan, Markus
Lindroos sanoo.
Puistoon tulee liikuntaradan, istuinten ja nojailupuomien lisäksi useita
kuntoilulaitteita, esimerkiksi jalkaprässi, soutulaite, cross-trainer, askelstepperi ja taichi-pyörä.
– Pohjatyöt aloitetaan keväällä, ja viimeistään syksyllä on valmista. Kaupunki
vastaa sitten puiston kunnossapidosta.

– Paikka on varattu, ja suunnitelmaa
hiotaan asukkailta saatujen toiveiden
mukaisesti. Työt alkavat myöhemmin
keväällä.

RANNAN KÄVELYREITTI
Uutena reittinä kaupunkihankkeessa
toteutetaan Rannan kävelyreitti Rantatietä myötäillen. Sen varrelle pystytetään opastekylttejä, joiden avulla
kaupunkilaiset ja matkailijat voivat tutustua muun muassa Laivasillan historialliseen satama-alueeseen.
– Lisäksi reittiosuudelle tulee liikuntalaitteita ja liikunnallisia ohjekylttejä.
Kävelyreitin keskivaiheilla sijaitseva
lähde kunnostettiin jo viime vuonna.
Rantareitiltä on suunnitteilla silta
Loviisanlahden yli uudelle Kuningattarenrannan asuinalueelle, jolloin myös
itäranta liittyy luontevasti polkuverkostoon. Alueella järjestetään valtakunnalliset asuntomessut kesällä 2023.
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Koskenkylän kevyen
liikenteen väylä valmis
Koskenkylän kevyen liikenteen väylä Vanhan Viipurintien
varrella on saatu valmiiksi. Viimeksi uutta väylää tehtiin
Kullbyntien ja Askolinintien välille.
UUSI KEVYEN
– Tämä on merkittävä panostus liikenneturvalliLIIKENTEEN VÄYLÄ
suuteen, infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos
sanoo.
Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita palvelevalla väylällä
Kullbyntie
on led-valaistus.
Vanha
Viipurintie
– Siitä hyötyvät erityisesti koulumatkalaiset ja Koskenkylän liikuntapaikkoihin kulkevat.

Jorvaksen
liittymä

Eija Henriksson,
Vuoden työntekijä 2020
Loviisan kaupungin Vuoden työntekijä 2020 on
Eija Henriksson, joka työskentelee controllerina
talousosastolla päävastuualueenaan elinkeino- ja
infrastruktuurikeskus ja demokratiapalvelut.
Henriksson aloitti työskentelyn Loviisan kaupungin palveluksessa vuonna 1999.
Valintaperusteluissa Eija Henrikssonia kuvailtiin aina iloiseksi ja ahkeraksi työmyyräksi.
Työn vastapainona hän liikkuu mielellään
koiran kanssa metsässä luonnonantimia keräillen.
Kunnostaan hän pitää huolen hölkäten ja kävellen.

Tesjoen kuntopolulle
lisää led-valoja
Tesjoen 3,5 kilometrin mittainen
kuntopolku valaistaan loppuosaltaankin kesän aikana. Tällä
hetkellä valaistun osuuden pituus
on 1,5 kilometriä. Lisävalaistus
tulee siten 2 kilometrin lenkkiosuudelle.

Led-valot parantavat liikenneturvallisuutta
Jessica Meriheinä,
Loviisan Vuoden urheilija
Kuulantyöntäjä ja kiekonheittäjä Jessica Meriheinä on valittu Loviisan kaupungin vuoden 2020
urheilijaksi. Vuoden veteraaniurheilijaksi valittiin
Johanna Lindholm.
Tanskalaisen ystävyyskunnan lahjoittama
Hilleröd-pokaali myönnettiin Wilma Laxille. Vuoden aktiivina palkittiin Ralf Lindén.
Hyvinvointilautakunta päätti valinnoista helmikuussa loviisalaisilta pyydettyjen ehdotusten
pohjalta.

20

SARVISALONTIE
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Mjölnars
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Stendals

Fasarby
Hansbo

HARDOMINTIE
Fasarbyn
koulutie

Snickarbacken

Söderby
Braskas

Lillmars
Brogårdintie

Sjögård

Sarvisalontien uusi led-valaistus
asennetaan kesän aikana.

Hardomintielle saadaan kesällä 2 kilometrin
matkalle uusi led-valaistus.

TERVEYS

Hyvinvointialueen
valmistelu etenee
Hyvinvointialueen eli aiemman sote-maakuntaalueen valmistelu etenee Loviisan näkökulmasta
hitaasti mutta varmasti.
Suurin valmistelu tehdään Itä-Uudenmaan
kuntien yhteisissä suurissa valtionavustushankkeissa.
Alueellisessa poliittisessa seurantaryhmässä
Loviisaa edustavat Arja Isotalo, Otto Andersson
ja Tom Liljestrand.

Loviisan terveyskeskuksessa on ystävällinen palvelu. Kuvassa hygieniahoitaja Tanja Jyrkkämäki
ja terveydenhoitaja May Lassas.

Omahoitaja auttaa
kroonisesti sairaita
Loviisan terveyskeskuksen uudessa toimintamallissa kroonisesti sairaat
potilaat ottavat kaikissa vaivoissa yhteyttä aina ensin omahoitajaansa.
Loviisan terveysaseman johtava lääkäri
Marika Ylärakkola kertoo, että uudella omahoitajamallilla pyritään turvaamaan kroonisesti sairaiden henkilöiden hoito entistä paremmin.
Omahoitajan kanssa tiimissä työskentelee lääkäri ja tarvittaessa muita
ammattilaisia.
– Olemme havainneet, että tiimityöskentely tuo joustavuutta potilaan
hoitoon. Samalla hoitajien ja lääkäreiden yhteistyö on parantunut. Etähoitoa
painotetaan siltä osin kuin se on mahdollista, Marika Ylärakkola toteaa.
Tapaturmatapaukset ja ambulanssilla terveysasemalle saapuvat ohjataan

edelleen suoraan kiirevastaanoton tiloihin. Infektiot tutkitaan infektiopoliklinikan tiloissa.
–Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoa aina Klinik-palvelun kautta.
Sähköinen asiointipalvelu Klinik:
www.loviisa.fi/24hasiointi
Omahoitajien puhelinnumerot löytyvät terveyskeskuksen verkkosivuilta
www.loviisa.fi/laakarijahoitajavastaanotot.
LISÄTIEDOT

Marika Ylärakkola
yleislääketieteen erikoislääkäri, johtava lääkäri,
puh. 040 665 1825, marika.ylarakkola@loviisa.fi

Apotin käyttöönotto
siirtyy ensi vuoteen
Potilas- ja asiakastieto
järjestelmä Apotin käyttöönotto
Loviisassa siirtyy keväälle 2022.
Apotin käyttöönotto on siirtynyt isoissa kaupungeissa muun muassa koronavirusepidemian takia,
ja se vaikuttaa myös Loviisan aikatauluihin.
– Meille tämä sopii, sillä näin valmisteluihin
ja esimerkiksi henkilökunnan koulutuksiin jää
enemmän aikaa, sanoo perusturvajohtaja Carita
Schröder.
LISÄTIEDOT

Carita Schröder, perusturvajohtaja,
040 570 2807 carita.schroder@loviisa.fi
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KORONAVIRUS

Rokotusinfo
Koronarokotteet suojaavat
tehokkaasti SARS-CoV2
-viruksen aiheuttamalta
COVID-19-taudilta.

ROKOTUSJÄRJESTYS

LOVIISALAISILLE ON KAKSI
ROKOTUSPISTETTÄ:

> 70–74-vuotiaat ja samassa taloudessa
asuvat omaishoitajat

Linja-autoaseman tilat Loviisassa,
Mannerheiminkatu 14, 07900 Loviisa
Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24,
07800 Lapinjärvi
Rokotusvuorosi kerrotaan kaupungin
verkkopalvelussa ja FB-sivulla. Seuraa myös
paikallislehtiä.
Varaa aika rokotukseen Uudenmaan kuntien
ajanvarauspalvelusta,

www.koronarokotusaika.fi

> 80-vuotiaat ja samassa taloudessa
asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet
> 75–79-vuotiaat ja samassa taloudessa
asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet

> Riskiryhmä 1, 16-69-vuotiaat, joilla
on vakavalle koronavirustaudille erittäin
voimakkaasti altistava sairaus
> Riskiryhmä 2, 18-69-vuotiaat, joilla
on vakavalle koronavirustaudille
altistava sairaus
Muita sairauksia sairastavien ja
terveiden alle 70-vuotiaiden
rokotusjärjestys
tarkentuu myöhemmin.

tai soittamalla numeroon 0444 555 360
arkisin kello 8–16.
Rokotukset ovat maksuttomia. Rokotusaika on
varattava etukäteen.
Huom! Rokotuksiin ei saa tulla sairaana.
Tarkemmat ohjeet rokotukseen saapuville
löytyvät sivulta

www.loviisa.fi/koronarokotus
www.loviisa.fi/
koronarokotus
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ROKOTUS ON PARAS KEINO
KORONAVIRUSTA VASTAAN
Rokotuksen ansiosta tartunnan
todennäköisyys vähenee selvästi ja
rokotettu on hyvin suojassa vakavaa
tautimuotoa vastaan. Rokotus myös
vähentää viruksen leviämistä.
Useimmat rokotteiden haitta
vaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä,
kuten punoitusta pistokohdassa,
kuumeilua tai lihas- ja päänsärkyä.
Vakavat allergiset reaktiot ovat
harvinaisia.

CORONAVIRUS

Vaccinationsinfo
Coronavaccinerna ger ett
effektivt skydd mot sjukdomen
COVID-19 som orsakas av
viruset SARS-CoV2.
LOVISABORNA HAR
TVÅ VACCINATIONSPUNKTER:
Busstationslokalerna i Lovisa,
Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
Lappträsk församlingshem,
Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk
Vaccinationsordningen anges i stadens
webbplats och på stadens FB-sidor.
Följ även lokalpressen.
Boka vaccinationstid på Nylands kommuners
tidsbokningstjänst på adressen

www.koronarokotusaika.fi/sv
eller per telefon på numret 0444 555 360
(vardagar kl. 8–16).
Vaccineringen är avgiftsfri.
Obligatorisk tidsbokning!

VACCINATIONSORDNING
> 80-åringar samt anhörigvårdare
och åldringar i samma hushåll
> 75–79-åringar samt
anhörigvårdare och åldringar i
samma hushåll
> 70–74-åringar och
anhörigvårdare i samma hushåll

VACCINERING GER DET
BÄSTA SKYDDET MOT
COVID-19
Vaccineringen minskar avsevärt
risken för att smittas av coronavirus och den vaccinerade får ett
gott skydd mot allvarliga
sjukdomsformer. Vaccinet
minskar även risken för
smittspridning.
De flesta biverkningarna av vaccinet är lindriga och övergående.
Rodnad kring vaccinationsstället, temperaturstegring (feber)
samt muskel- och huvudvärk
kan förekomma. Allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta.

> Riskgrupp 1, 16–69-åringar
som lider av sjukdomar som
mycket kraftigt predisponerar för
allvarlig coronavirussjukdom
> Riskgrupp 2, 18–69-åringar
som lider av sjukdomar som
predisponerar för allvarlig
coronavirussjukdom
Vaccinationsordningen för
personer som lider av andra
sjukdomar och för friska personer
under 70 år preciseras senare.

Obs! Kom inte till vaccinationspunkten
om du är sjuk.
Ytterligare information till dig som
ska bli vaccinerad:

www.loviisa.fi/sv/coronavaccination
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