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KULTTUURI VIRKISTÄÄ
Milloin viimeksi kävit elokuvissa? Itse olen sillä tavalla vanhan-

aikainen, että nautin suunnattomasti elokuvien katsomisesta 

isolta kankaalta elokuvateatterin pimeydessä ilman ärsyttäviä 

mainoskatkoja. Elokuvan lumovoima vie mennessään toisiin 

maailmoihin ja matkalta palaa virkistyneenä, uutta ajateltavaa 

saaneena.

Kaikeksi onneksi pikkukaupungissamme on elinvoimainen, 

yksityinen elokuvateatteri. Koronaviruspandemian aikana myös 

yksityisnäytökset muutamalle katsojalle ovat luonnistuneet. 

Mieleistään elokuvaa voi toivoa nähtäväksi, jos sitä ei juuri ole 

ohjelmistossa. Elokuvateatterista – kulttuurikeskuksesta – kodin 

ovat löytäneet myös kirjakahvila, konsertit, kabareet ja näytelmät.

Loviisan kaupungin kulttuuripalkinto jaettiin itsenäisyyspäivän 

juhlan yhteydessä. Palkinnon sai tänä vuonna elokuvateatterin 

toiminnasta vastaava Sini Hakkarainen-Suonpää. Palkintoperus-

teluiden mukaan hän tekee avointa ja ennakkoluulotonta yhteis-

työtä eri toimijoiden kanssa ja toiminnallaan mahdollistaa sen, 

että Loviisassa on elokuvateatterin lisäksi näyttämö, auditorio, 

konserttisali ja kohtaamispaik-

ka kaikenikäisille.  – Kiitos Sini!

Käy sinäkin kokemassa 

kulttuurin virkistävä vaikutus.

Jaana Laine

viestintä- ja 

markkinointi asiantuntija

LOVIISAN KAUPUNGIN 
INFOLEHTI 2/ 2021

PÄÄKIRJOITUS

UUDENVUODEN ILOTULITUS 
LAIVASILLALLA
Loviisan kaupungin perinteinen koko perheen 
uudenvuodentapahtuma järjestetään Laivasillalla 
31.12.2021 kello 16-18. Tarjolla on grillimakkaraa 
ja kuumaa mehua sekä kivaa ohjelmaa lapsille.

Ilotulitus alkaa kello 18.00 ja kestää noin 8 minuuttia.
Tervetuloa!

Mikä ihmeen 
Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialue?

Kysyimme Loviisan kaupungin perusturvajohtaja  

Carita Schröderiltä, mistä on kysymys.

Mitkä alueet kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialu-

eeseen? 

– Hyvinvointialueen muodostavat Loviisan lisäksi 

Porvoo, Sipoo, Askola, Lapinjärvi, Pukkila ja Myrskylä.

Miksi on tärkeää saada loviisalaisia edustajia alueval-

tuustoon? 

– Mitä useampi loviisalainen ehdokas menee läpi, 

sitä paremmin he pääsevät vaikuttamaan hyvinvoin-

tialueen aluevaltuustossa ja aluehallituksessa. Toivon-

kin, että mahdollisimman moni käyttää joko ennak-

koon tai varsinaisena vaalipäivänä äänioikeuttaan.

Sote-uudistukseen liittyvä hyvinvointialue aloittaa toi-

min-tansa seuraavan vuoden alusta eli 1.1.2023. Mistä 

asioista hyvinvointialue vastaa? 

– Hyvinvointialue vastaa sekä perustason että eri-

tyistason sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja 

pelastustoimesta. 

Miten uudistus tulee vaikuttamaan kuntien palve-

luksessa olevaan henkilöstöön? 

– Soten ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy 

hyvinvointi-alueelle liikkeenluovutuksen periaat-

teen mukaisesti eli ns. vanhoina työntekijöinä.

Miten Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen val-

mistelu on edennyt? 

– Hyvinvointialueen valmistelu on alkanut 

hyvin ja vauhdilla. Väliaikainen valmistelu-

toimielin valittiin elokuussa. Sen alaisuu-

teen on perustettu kahdeksan alajaostoa, 

jotka valmistelevat eri osa-alueita.

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsen
puh. 040 570 28 07, carita.schroder@loviisa.fi

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. 
Valittavat aluevaltuustot ovat jatkossa 
keskeisessä asemassa erityisesti sosiaali- 
ja terveyspalveluita linjattaessa. 

Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen 

verkkosivut toimivat 
osoitteissa itauusimaa.fi 

ja ostranyland.fi
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AJANKOHTAISTA

Uudet sähköautot tulevat
Loviisan kaupunki saa lähiaikoina neljä uutta leasing-
sähköautoa. Ne tulevat pääasiassa työntekijöiden 
käyttöön, mutta niitä voivat vuokrata myös asukkaat 
ja matkailijat.

Yhteiskäyttöön tulee yksi isompi sähköauto-katu-
maasturi (Kia e-Niro) ja kolme pienempää sähköautoa 
(Nissan Leaf e+ Acenta). 

Autojen operoinnista vastaa kotimainen Secto Au-
tomotive. Aiempi kuuden sähköauton leasing-sopimus 
umpeutui marraskuussa.

Auton käyttöönotto tapahtuu online-palvelu 
sectoyhteiskaytto.fi:n kautta mobiililaitteen verkko-
selaimessa.

Palveluun rekisteröityminen vaatii käynnin asia-
kaspalvelutoimisto Lovinfossa riittävän iän ja ajo-
oikeuden vahvistamiseksi.

LISÄTIEDOT

Lovinfo, puh. 019 555 555 ja loviisa.fi/sahkoautot
Maalinnoitusalueen 
läheisyyteen perustetaan 
ensi kesäksi lammashaka. 
Myös uuden koirapuiston 
valmistumisen aikataulu venyy.

 – Saimme koiranomistajilta monia hyviä toteu-
tusideoita, jotka otamme huomioon. Uusi koira-
puisto saadaan kyllä Loviisaan, mutta paikka on 
vielä avoinna, infrastruktuuripäällikkö Markus 
Lindroos kertoo.

Myllyharjun länsipuolelle kaavailtu koirapuis-
to sijaitsisi hautausmaan lähellä, ja sen sopi-
vuutta on epäilty. Tämä on jarruttanut toteutusta. 

Myös Vallikadun puistikkoon suunniteltu seniori-
puisto ja keskustan tuntumaan maalinnoitusalueen 
läheisyyteen suunniteltu lammashaka ovat jääneet 
infrastruktuurikeskuksen kiireiden jalkoihin.

 – Ensi kesäksi senioripuisto ja maise-
mallisesti kaunis lammashaka kyllä saadaan 
valmiiksi. Raivaustöitä teemme jo tämän vuoden 
puolella, Lindroos vakuuttaa.

Loviisan keskustan kaupunkireittiä ja luonto- 
ja virkistyskohteita kehitetään ensi vuonna.

Loviisassa parannetaan tievalaistusta Sarvisalon-
tiellä Fasarbyssä sekä Liljendalissa Hardomintien 
ja Café Liljan välisellä noin kahden kilometrin tie-
osuudella. 

Molemmat tieosuudet ovat olleet valaisemat-
tomia, ja varsinkin lapsiperheet ovat kokeneet ne 

vaarallisiksi. Tiet ovat mutkaisia, ja niillä on myös 
raskasta liikennettä. 

Molemmille tieosuuksille tulee nyt led-valaistus.
– Valaistuksilla parannamme ennen kaikkea 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, inf-
rastruktuuripäällikkö Markus Lindroos kertoo.

Lastenkirjanäyttely vielä avoinna
 
Lastenkirjainstituutin Aikansa kuvia ja klassikoita -kirjanäyttely 
on vielä muutaman päivän esillä Loviisan pääkirjastossa osoit-
teessa Kuningattarenkatu 3.
Näyttelyssä on mukana 66 lasten- ja nuortenkirjaa, joita on lu-
ettu monen sukupolven ajan ja luetaan yhä edelleen.
Kirjanäyttely on avoinna 15.12. asti.

Vanhanajan joulu 
Komendantintalossa
 
Loviisan kaupunginmuseo on koristeltu eri historiallisten ajan-
jaksojen perinteiden mukaisesti jouluasuun. Täällä myös mu-
seohiiret viettävät jouluaattoa pienissä ovelissa piilopaikoissaan. 
Museo on talvikaudella auki ti–pe ja su 12–16. 
23.–27.12.2021 sekä 6.1.2022 museo on kiinni.

Pääsymaksu 5e/3e tai museokortilla tai Smartum-kulttuuri-
setelillä, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Tiistaisin vapaa pääsy.  
Puistokatu 2.

Tievalaistuksiin parannuksia 

Koirapuisto ja lammashaka 
siirtyvät ensi vuoteen

Komendantintalo on jouluasussaan 13.1.2022 asti. 

Suomen ensimmäisiin aluevaaleihin on enää reilu 
kuukausi aikaa. Vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. 
Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa jo 12.1.2022 ja 
jatkuu 18.1.2022 asti.

Aluevaaleissa valitaan jäsenet hyvin-

vointialueiden ylintä päätösvaltaa 

käyttäviin aluevaltuustoihin, jotka 

aloittavat työnsä maaliskuussa 2022. 

– Valtuusto päättää hyvinvointi-

alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen järjestämisestä 

vuoden 2023 alusta lähtien, kaupun-

ginkansliakeskuksen johtaja Kristina 

Lönnfors kertoo.

Lönnfors toivoo, että mahdollisim-

man moni loviisalainen käyttää ääni-

oikeuttaan aluevaaleissa.

– Valtuutetut päättävät muun muassa terveyskeskusten ja van-

huspalveluiden toiminnasta ja tulevaisuudesta myös Loviisan alu-

eella, joten meille kaikille tärkeistä asioista on kysymys. 

Aluevaalit tammikuussa
Ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022

Loviisa kuuluu Itä-Uudenmaan hyvinvointi-
alueeseen yhdessä Porvoon, Sipoon, Askolan, 
Lapinjärven, Pukkilan ja Myrskylän kanssa.

– Huolehdimme siitä, että kaikki 
voivat äänestää koronaturvallisesti, 

Kristina Lönnfors vakuuttaa.

VAALI-INFO 

KESKIAUKEAMALLA 
itauusimaa.fi, loviisa.fi/vaalit
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aiheiksi.

– Rauhallinen metsämaisema hallit-

see henkilöstöhuonetta ja merimaisema 

oppimistoria, rehtori Laura Tenhunen 

kertoo.

Nuorisotilaksi muokattu matkailuauto alkaa kiertää 
Loviisassa tammikuusta lähtien.

Wautot eli Walkers Autot ovat Aseman Lapset ry:n liikkuvia nuori-

sotiloja. Niillä pääsee sinne, missä nuoretkin liikkuvat. 

– Kierrämme auton kanssa Loviisan keskustassa, mutta myös 

monissa kylissä, kertoo koordinoiva etsivä nuorisotyöntekijä Sa-

mira Al-Far.  

Tammikuussa käynnistyvä toiminta jatkuu toukokuun puolivä-

liin. Tarkkaa aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon. 

– Pohdimme vielä, miten malli toimii parhaiten Loviisassa ja 

teemme päätökset sen mukaan, Al-Far sanoo.

Walkers ja Aseman Lapset ry edellyttävät, että mukana on myös 

vapaaehtoisia. Heille Aseman Lapset antaa lyhyen koulutuksen 

Teams-yhteyden kautta.

– Vapaaehtoisia tarvitaan! Minulle voi ilmoittautua, Al-Far to-

teaa.

LISÄTIEDOT

Samira Al-Far, koordinoiva etsivä työntekijä, 
puh. 0440 555 885, samira.al-far@loviisa.fi Skrivande skola -hanke 

lisää kirjoitustaitoja
Lovisavikens skola on valittu mukaan valtakunnalliseen Skri-
vande skola -hankkeeseen, jolla vahvistetaan 7.–9.-luokka-
laisten oppilaiden kirjoitustaitoja eri aineissa. 

Hanketiimiin kuuluu neljä opettajaa, yhtenä heistä terveys-
tiedon ja suomen kielen opettaja Elisa Nyqvist.

– Tavoitteenamme on lisätä kirjoittamista kaikissa ai-
neissa, myös liikunnassa ja taideaineissa. Me tiimiläiset 
keräämme sitten opettajilta tietoa, miten hanke etenee, Elisa 
Nyqvist kertoo.

Oppilaat saavat kirjoittaa erityyppisiä opiskelu- ja työ-
suunnitelmia ja raportteja. He oppivat tekemään myös viitta-
uksia tieteellisiin teksteihin. Matematiikassa ja fysiikassa on 
lisätty sanallisten vastausten määrää. 

LISÄTIEDOT

Elisa Nyqvist, elisa.nyqvist@edu.loviisa.fi

LAPSET JA  
NUORET

Tekemistä hiihtolomalla
Loviisan kaupunki järjestää päiväleirin hiihtolomaviikolla 21.– 
25.2.2022. Päiväleirille on suunniteltu monenlaista liikunnallista 
tekemistä. 

– Ohjelmassa on askartelua, pelailua, uintia, luistelua ja 
keilausta, kertoo liikunnanohjaaja Karolina Hovi.

Ilmoittautuminen leirille alkaa tammikuun lopulla. Lisätie-
toja hiihtoloman ohjelmasta tulee tammikuussa Wilman kautta 
sekä kaupungin verkkosivustolle loviisa.fi. 

LISÄTIEDOT

Karolina Hovi, liikunnanohjaaja, puh. 050 382 75 54, 
karolina.hovi@loviisa.fi.Harjurinteen koulun vanhan 

osan remontti valmistui juuri 
ennen syyslukukauden alkua. 
Vaikka koulun ulkoseinät ovat 
samat, ovat sisätilat saaneet 
uutta ilmettä. 

Ehkä näkyvin muutos on lukion sekä 

ala- ja yläluokkien iso, yhteinen henki-

löstöhuone ja lukiolaisille tarkoitettu op-

pimistori.

– Nämä uudistukset auttavat meitä ra-

kentamaan yhtenäistä työyhteisöä, ja lu-

kiolaisten moderni tila li-

sää heidän viihtyvyyttään.

RAUHOITTAVIA MAISEMAKUVIA

Harjurinteen koulun sa-

neerauksen yhteydessä 

haluttiin lisätä viihtyisyyttä 

rauhoittavilla maisemaku-

villa. Henkilöstön yhteisti-

laan ja oppimistorille tilat-

tiin suuret maisemakuvat 

valokuvaharrastaja Juha 

Kokkoniemeltä. Kuvien 

teemaa mietittiin yhdessä. 

Loviisalaisille tutut meri- 

ja metsämaisemat valittiin 

Valaistuksella avaruutta 
ja maisemakuvilla viihtyisyyttä

Autossa on tarjolla kahvia, pelejä 
ja juttuseuraa. Siellä voi myös 

tavata nuorisotyöntekijöitä ja etsiviä 
nuorisotyöntekijöitä.

SAAPUU LOVIISAAN

Oppilaat ja henkilökunta ovat viihtyneet 

uusituissa tiloissa. Seiniä puhkomalla 

ja uudella valaistuksella on saatu aikaan 

avaruutta ja viihtyisyyttä. Käytävätkin 

ovat saaneet uusia kalusteita. Arkkitehdit 

ovat onnistuneet nykyaikaistamaan tiloja 

muun muassa laajentamalla kotitalous-

luokkaa.

– Uusi värimaailma ja avartuneet tilat 

ovat saaneet kiitosta. Tärkeintä on kui-

tenkin se, että ilmanvaihtoa on uusittu, 

eikä sisäilmaongelmia ole enää ilmen-

nyt, rehtori Laura Tenhunen kertoo.

Niin oppilaat kuin opettajatkin 
viihtyvät uusissa avarissa tiloissa, 

rehtori Laura Tenhunen kertoo.

Koulun pihalla on kiva kirmailla.

WAUTO-AUTO
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VOIVATKO LOVIISAN LAPSET 
JA NUORET HUONOSTI?
Kevään 2021 kouluterveyskysely 
osoitti, että loviisalaiset lapset ja 
nuoret kokevat terveydentilansa 
heikommaksi kuin lapset ja 
nuoret keskimäärin Suomessa. 

Loviisan kaupunki toteutti viime kevää-
nä 3–18-vuotiaille lapsille ja nuorille 
suunnatun kyselyn, jolla kartoitettiin 
lasten ja nuorten turvallisuuden tun-
netta ja hyvinvointia.

– Suuri enemmistö, eli 86 prosenttia 
vastanneista, piti Loviisaa hyvänä paik-
kana asua. Turvattomaksi olonsa tunsi 13 
prosenttia. Lähes jokaisella vastanneella 
on kyselyn perusteella ainakin yksi turval-
linen aikuinen, kertoo Loviisan kaupungin 
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina 
toimiva Tuula Åminne.

Lisäksi 96 prosenttia vastanneista 

kertoi, että heillä on lähellään ihmisiä, jotka 
auttavat heitä voimaan hyvin.

Parhaillaan Loviisassa valmistel-
laan aluksi kahden ja myöhemmin 
neljän vuoden pituiseksi kaavailtua 
Lapsiystävällinen kunta -mallia.

– Kyse on jatkuvasta kehittämistyöstä 
lasten ja nuorten hyväksi. Mallin mukai-
sesti kaikki kunnan toimialat ovat siinä 
mukana, Tuula Åminne kertoo.

LISÄTIEDOT

loviisa.fi/lapsiystavallinenkunta

LAPSET JA  
NUORET

Loviisan malli – hauskaa harrastaa -hanke 
alkoi viime keväänä. Se tarjoaa monia mak-
suttomia kerhoharrastusmahdollisuuksia 
koulupäivien yhteydessä. 

– Saimme paljon hyviä toteutusideoita: 
taidetta, tieteitä, kulttuuria ja liikuntaa. Ihan 
kaikkia toiveita, esimerkiksi kiipeilyä ja 
ratsastusta, emme valitettavasti ole voineet 
toteuttaa kustannussyistä, liikunnanohjaaja 
Karolina Hovi kertoo.

Kerhotoiminnasta on ilmoitettu Wilma-
viesteillä oppilaiden vanhemmille. Syksyllä 
alkaneisiin kerhoihin on kuitenkin ollut vain 
vähän ilmoittautuneita. 

– Yli 500 yläkoululaisen joukosta vain pieni 
osa on ilmoittautunut mukaan. Mutta vielä ehtii 

Kuinka iso ongelma koulukiusaaminen 

on Loviisassa?

– Koulukiusaamista esiintyy suunnil-

leen yhtä paljon kuin muuallakin maassa. 

Erityistä huolta herättää 8. ja 9. luokan tyt-

töjen kokema ahdistuneisuus, josta kärsii 

melkein joka toinen loviisalaistyttö.

 

Entä tupakointi, humalajuominen ja 

huumekokeilut, mikä on niiden osalta 

tilanne?

– Tupakkatuotteita käyttävien 8.–9.-luok-

kien oppilaiden määrä on vähentynyt edel-

lisiin vuosiin verrattuna, mutta se on edel-

leen vähän yli maan keskiarvon. Huma-

lajuominen on vähentynyt huomattavasti 

edellisiin vuosiin verrattuna, ja se jää alle 

maan keskiarvon. Huumeita kokeilleita ja 

kannabista vähintään kaksi kertaa käyttä-

neitä on kuitenkin jonkin verran enem-

män kuin maassa keskimäärin. 

Mitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi 

on tehty?

– Koulut ovat puuttuneet aktiivisesti 

koulukiusaamiseen ja jakaneet tietoa tupa-

koinnin vähentämiseksi. Myös ehkäisevää 

päihdetyötä on tehty eri luokka-asteilla. 

– Päivitämme paraikaa lasten ja nuor-

ten hyvinvointisuunnitelmaa. Nämä ovat 

isoja asioita, joiden eteen vanhempien ja 

koulun pitää tehdä jatkuvasti työtä. Loh-

dullista on se, että lapsiperheiden materi-

aalinen hyvinvointi Loviisassa on hieman 

parempi kuin maassa keskimäärin.

LISÄTIEDOT

Jaana Iivonen, palvelupäällikkö, lasten ja nuorten 
palvelut, puh. 0440 555 471, jaana.iivonen@loviisa.fi

Melkein jokaisella lapsella 
on turvallinen aikuinen

yleensä Suomessa tai että he syövät aa-

mupalaa keskimääräistä harvemmin. 

Myös koulun tarjoama lounas on jäänyt 

usein syömättä ja nukuttu on vähem-

män kuin kahdeksan tuntia yössä. 

Koskeeko tilanne kaikkien vuosikurssien 

oppilaita?

– Ei, kyselyn perusteella ongelma kos-

kee erityisesti 8.–9.-luokkalaisia. Perus-

opetuksen 4.–5. luokkien osalta olemme 

suunnilleen maan keskitasoa.

Mitä tilanteen parantamiseksi on tehty?

– Ongelmiin on puututtu eri tavoin, 

muun muassa tietoa jakamalla. Kou-

lulounaan houkuttelevuutta on pyritty 

lisäämään ruokamaistiaisilla ja koulu-

ruokakyselyillä. Lisäksi Loviisan kaupun-

ki on mukana Liikkuva varhaiskasvatus 

Kysyimme perusturvakeskuksen lasten ja 

nuorten palveluista vastaavalta Jaana Iivo-

selta, mihin tulos perustuu ja mitä kau-

punki on tehnyt tilanteen parantamiseksi.

– Heikoksi koettuun terveydentilaan 

vaikuttaa moni tekijä, esimerkiksi se, 

että loviisalaiset koululaiset harrastavat 

liikuntaa vähemmän kuin koululaiset 

Päivitämme parhaillaan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa, Jaana Iivonen kertoo.

Ongelmiin on 
puututtu eri tavoin.

LOVIISASSA PERUSKOULULAISIA

ON YHTEENSÄ 1452. 

HEISTÄ 893 ON ALAKOULULAISIA

JA 559 YLÄKOULULAISIA.

ja Liikkuva koulu sekä Liikkuva opiskelu 

-hankkeissa.  Oppilaille on pidetty luento-

ja riittävän unen merkityksestä.

hyvin ilmoittautua!
Karolina Hovi arvelee, että Loviisassa on 

aika paljon harrastuspudokkaita. 
– Kun koronaviruspandemian takia jou-

duttiin lopettamaan ryhmäliikunta ja -tapaa-
miset, lapset ja nuoret tottuivat viihtymään 
yksin puhelin kädessä.

Hän toivookin, että vanhemmat huomaisi-
vat runsaan kerhotarjonnan ja kannustaisivat 
lapsia ja nuoria harrastusten pariin.  

– Uusia kerhoja on alkamassa ensi vuoden 
alusta. Ilmoitamme niistä Wilma-viesteillä.

 LISÄTIEDOT

Karolina Hovi, liikunnanohjaaja, 
puh. 050 382 75 54, karolina.hovi@loviisa.fi

Loviisan kaupunki tarjoaa monipuolista kerhotoimintaa 
1.–9.-luokkalaisille. Osallistujia saisi olla enemmänkin.
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Sofie Klawér-Kallio aloitti 
elokuun puolivälissä työt 
Loviisan senioripalveluiden 
palvelupäällikkönä. Uuteen 
pestiinsä hän siirtyi Muistiliiton 
asiantuntijatehtävistä.

Pernajassa asuva Klawér-Kallio aloitti 

uransa äitiys- ja lastenneuvolasta. Kiin-

nostus ikääntyneiden hyvinvointiin joh-

datti hänet kouluttautumaan Ruotsissa 

muistisairauksiin erikoistuneeksi erikois-

sairaanhoitajaksi ja lopulta huolenpitotie-

teen maisteriksi. Hän onkin ainut nämä 

tutkinnot suorittanut suomalainen. 

– Työhöni kuuluvat senioreille suun-

nattujen palveluiden suunnittelu ja ohja-

Marraskuun alussa sivistys- ja hy-

vinvointikeskus sekä elinkeino- ja 

infrastruktuurikeskus järjestivät 

kyläillan Isnäsin Solbackassa. Pai-

kalla oli muun muassa varhaiskas-

vatuksen, koulutuksen, kulttuurin 

sekä vapaa-ajan edustajia, ympä-

ristönsuojelusihteeri, infrastruk-

tuuripäällikkö sekä elinkeino- ja 

infrastruktuurikeskuksen johtaja.

– Haluamme näyttää kasvomme, 

jotta meitä on helpompi lähestyä. 

Samalla kuulemme asukkaiden 

kuulumisia ja toiveita ja saamme 

ideoita kylien ja kaupungin kehit-

tämiseksi, Kirsi Kinnunen kertoo.

Suolatorille 
nupukivipäällys?
Laivasillan kupeessa sijaitsevan Suolatorin suunnittelu 
jatkuu ensi vuonna. 

Valtuustoaloitteessa on ehdotettu torin nupukivi-
päällystyksen rakentamista alkuperäiseen kuntoon.

– Otamme ehdotukset huomioon ja kuuntelemme 
alueen asukkaiden toiveita. Ennen toteutusta pyydäm-
me vielä lausunnot Museovirastolta, infrastruktuuri-
päällikkö Markus Lindroos kertoo.

Alakaupungin liikenneturvallisuutta on pyritty pa-
rantamaan rajoittamalla raskasta ja läpiajoliikennettä 
sekä tekemällä ajoteille hidasteita ja kavennuksia no-
peuksien hillitsemiseksi. 

– Mariankadun työt saadaan valmiiksi vielä tänä 
vuonna, Lindroos lupaa.

Loviisan uudelle senioripalveluiden 
palvelupäällikölle Sofie Klawér-Kalliolle  

ikäihmiset ovat sydämen asia.

Kansalaisopistossa 
tutustutaan tilkkuilun 
maailmaan
Loviisan kansalaisopistossa voit tutustua tammi-
kuussa tilkkuilun maailmaan. Kurssi toteutetaan 
Lovisavikens skolan tekstiililuokassa 22.–23.1. 

– Kurssilla pääset tutustumaan tilkkutöiden pe-
rusasioihin aivan alkeista lähtien. Opit käyttämään 
pyöröleikkuria, tilkkutyöviivaimia ja leikkuualustaa. 
Muutamilla perustekniikoilla voit ommella pienen 
pöytäliinan tai tyynynpäällisen, suunnittelijaopettaja 
Tanja Lill-Smeds kertoo.

Lisätietoa tästä ja muista Loviisan kansalaisopis-
ton kursseista osoitteessa opistopalvelut.fi/loviisa.

Ikäihmiset ovat meille valtava voimavara

YLI 65-VUOTIAIDEN 
OSUUS LOVIISAN 
VÄESTÖSTÄ
Lähde: Tilastokeskus

us. Ikäihmiset ovat meille valtava voima-

vara, eivät painolasti. Onneksi Loviisassa 

ikääntyneiden asiat ovat varsin hyvin, 

Klawér-Kallio arvioi.

Tuore, laissa määritelty valtakunnalli-

nen vanhustenhuollon henkilöstömitoi-

tus näkyy myös Loviisan senioripalvelu-

toiminnan suunnittelussa. Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisema kansalli-

nen ikäohjelma vuoteen 2030 korostuu 

myös Loviisan ikääntyneen väestön tuke-

misen suunnitelmassa 2021–2026.

– Ikäohjelmassa painopiste on ennal-

ta ehkäisevässä toiminnassa sekä kotiin 

annettavissa palveluissa, Klawér-Kallio 

kertoo.

LISÄTIEDOT

Sofie Klawér-Kallio, palvelupäällikkö, senioripalvelut, 
puh. 0440 555 345, sofie.klawer-kallio@loviisa.fi

37 %29 %

Tällä hetkellä Ennuste vuodelle 2040 

Isnäsin kyläillan jatkoksi järjes-

tettiin asukasilta marraskuun lo-

pulla Harjurinteen koululla. 

– Koemme vuorovaikutuksen 

tärkeäksi. Toiveena on, että ky-

läillat saavat jatkoa myös tulevina 

vuosina.

LISÄTIEDOT

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja 
hyvinvointikeskuksen johtaja, 
puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Syksyn aikana kyläiltoja on 
järjestetty myös Koskenkylässä, 

Liljendalissa ja Ruukissa.

Tieasiat askarruttivat Antti Pesosta 
Isnäsin kylätapaamisessa.

Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos 
vastaili kysymyksiin.

KYLAILLAT JATKUVAT
Loviisan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi 
Kinnunen toivoo, että kyläillat jatkuvat myös ensi vuonna. 

SENIORIT
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ASUNTOMESSUT

Aluevalvoja Teemu Salo kertoo, että en-

simmäisten talojen rakentaminen alkaa 

heti kun viranomaispäätökset on saatu. 

 – Aluksi käynnistyy neljä tai viisi 

omakotityömaata ja loput myöhemmin 

keväällä.

Teemu Salo arvioi, että ensimmäiset 

omakotitalot ovat harjakorkeudessa ensi 

kesänä ja syksynä. 

 – Silloin alueen eteläosa alkaa näyttää 

jo aika toiselta kuin nyt.

INFRASTRUKTUURIN RAKENTAMINEN JATKUU 

Alueen infrastruktuurin rakentaminen 

ja viimeistelytyöt jatkuvat vielä pitkään. 

Alueen eteläosan infrastruktuurin raken-

taminen, eli katurakenteet, vesiviemärit 

ja sähköputkitukset ovat jo valmiina, ja 

myös keskiosan työt saadaan vuoden-

vaihteessa päätökseen.

Saaristotien uusi linjaus valmistuu sa-

moihin aikoihin. 

 – Alueella on väliaikaisia liikennejär-

jestelyjä ja -reittejä, joista on liikenteelle 

tilapäistä haittaa, Teemu Salo pahoittelee.

MERENPOHJAN RUOPPAUS ALKAMASSA

Määrlahden koirapuiston viereen kaivet-

tuun altaaseen on syksyn mittaan siirret-

ty suuria määriä rantapenkereen ruop-

pausmassaa ja rantapenkereelle on tuotu 

uutta maa-ainesta. Samalla on korotettu 

maanpintaa tulvasuoja-alueen vaatimus-

ten mukaisesti.

Talvella alkaa merenpohjan ruoppaus, 

joka on vielä isompi urakka kuin ranta-

penkereen massan siirto.

 – Jos jääpeite sallii, pyrimme saamaan 

ruoppaukset valmiiksi maaliskuun lop-

puun mennessä. Kesän ajan ruoppauk-

sissa on tauko ja tarvittaessa ruoppaus-

työt jatkuvat sitten syksyllä.

Aluevalvoja Teemu Salon tehtävänä 

on valvoa infrastruktuurin rakentamista 

niin, että työt sujuvat turvallisesti ja kus-

tannustehokkaasti.

– Pientalojen työmaiden käynnistyttyä 

koordinoin rakentamista, neuvon ja toi-

min rakentajien tukena ja turvana, hän 

tiivistää.

LISÄTIEDOT

Aluevalvoja Teemu Salo, puh. 040 548 50 51, 
teemu.salo@loviisa.fi

Asuntomessujen ajankohta Loviisassa on 
varmistunut. Messut järjestetään runsaan 
puolentoista vuoden kuluttua 7.7.–6.8.2023.

KIINNOSTUS OLLUT SUURTA
Messualueen pientalotontit myytiin ensim-
mäisen hakukierroksen aikana keväällä, ja 
myös yhtiömuotoiset talot ovat kiinnostaneet. 

– Erityisesti alueelle kaavoitetut kellu-
vat omakotitalot ja lasinen kasvihuonetalo 
ovat herättäneet yleisön mielenkiinnon, 
Asuntomessut Loviisassa projektipäällik-
kö Niina Okkonen kertoo.

Asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa 
heti kun talojen suunnitelmat on saatu 
lopullisesti viimeisteltyä ja asuntojen 
myyntihinnat ovat varmistuneet. Kelluvis-

ta taloista voi jo nyt olla suoraan yhtey-
dessä hanketta vetävään GR-Groupiin.

LISÄTIEDOT

Projektipäällikkö Niina Okkonen, 
puh. 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi 
kuningattarenranta.fi 

 @kuningattarenranta
 kuningattarenranta

Kuningattarenrannan uuden asuinalueen pientalojen rakentaminen alkaa vuodenvaihteen tienoilla. 

Asuntomessut 
heinä–elokuussa 2023

Kuningattarenrannan infrastruktuurin 
rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat vielä 
pitkään, aluevalvoja Teemu Salo kertoo.

Tästä tulee varmasti yksi 
hienoimmista messualueista. 

Sijainti on upea – merenrannalla, 
luonnon ääressä ja kuitenkin 
aivan keskustan tuntumassa. 

Lisäksi alueelle rakennettavat 
talot ovat todella mielenkiintoisia.

Asuntomessujen Loviisan 
projektipäällikkö Niina Okkonen

Pientalojen rakentaminen alkaa
KUNINGATTARENRANTA

Kaupunki takaa lainan
Loviisan kaupunki myöntää Kuningattaren-
rantaan suunnitellun puukerrostalon raken-
tamiselle omavelkaisen takauksen Loviisan 
Asunnot Oy:n pankkilainalle. 

Loviisan Asunnot Oy on Loviisan kaupun-
gin kokonaisuudessaan omistama yhtiö. 

Lainan pääoma on 5 670 000 euroa ja 
myönnettävän takauksen määrä on korkein-
taan 80 prosenttia lainan pääomasta.

Kaupunginvaltuusto päätti asiasta mar-
raskuun kokouksessaan.
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Rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan muun muassa 
uuden rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen 
ja erilaisiin julkisivu- ja muihin muutostöihin.

Lupahakemuksen käsittely kestää Loviisassa tyy-
pillisesti 3–8 viikkoa.

Johtava rakennustarkastaja Anne Kanervala kertoo, 
että erityisesti keväällä lupia haetaan paljon. Siksikin 
lupahakemus kannattaa jättää ajoissa.

Asianmukaisesti täytetyt hakemukset nopeuttavat 
käsittelyä.

 – Kaikki tarvittavat tiedot (mm. rakennusoikeus, 
mahdollinen kaava ja määräykset) kannattaa selvittää 
jo ennen suunnittelun aloittamista, sillä täydennys-
pyynnöt pitkittävät lupakäsittelyä. 

LISÄTIEDOT

loviisa.fi/rakennusvalvonta 
Anne Kanervala, johtava rakennustarkastaja, 
puhelinaika ma ja to 9–11, puh. 040 776 25 56, 
anne.kanervala@loviisa.fi

Hae rakennuslupaa ajoissa

yhä käynnissä isoja investointeja, muun 

muassa liikuntahallin rakentaminen. 

Vuoden 2022 talousarvio rakentuu 

varovaiselle kasvulle. Se on samalla vii-

meinen vuosi, joka pohjautuu nykyiselle 

kuntarakenteelle.

Kaupunkistrategia uudistetaan 
Loviisa uudistaa kaupunkistrategiansa ensi vuonna 
uuden valtuustokauden alkuvaiheessa. 

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kertoo, 
että strategia uudistetaan niin sanotusti puhtaalta 
pöydältä, joten tehtävänä ei ole pelkästään vanhan 
strategian päivitys.

– Strategiatyö käynnistyy kaupunginhallituksessa 
heti ensi vuoden alussa. Viranhaltijoiden valmiste-
lema luonnos menee sitten lautakuntien, kaupungin 
henkilöstön ja asukkaiden käsittelyyn. Toivomme 
aktiivista keskustelua ja runsasta palautetta.

Tavoitteena on, että valtuusto voisi hyväksyä uuden 
strategian vielä ennen kesää 2022.

Sote-uudistus ja hyvinvointialueen toiminnan 
alkaminen vuonna 2023 vaikuttavat jatkossa 
olennaisesti kaupungin toimintaan ja talouteen.

– Muutos on huomattava, kun sosiaali- ja 
terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät hy-
vinvointialueen vastuulle. Jatkossa meidän on 
selvittävä huomattavasti nykyistä pienemmällä 
talousarviolla, emmekä tiedä vielä tarkalleen, 
mikä osuus kuntaverosta menee hyvinvointi-
alueelle, Oker-Blom sanoo.

Kaupunginjohtaja uskoo kuitenkin, että 
hyvinvointialueen toiminta käynnistyy sujuvasti 
vuoden 2023 alusta yhdessä naapurikuntien 
kanssa.

– Emme unohda paikallisia emmekä kaksi-
kielisiä palveluja, hän vakuuttaa.

Talousvuosi 2021 odotettua parempi
Vuosi 2021 on sujunut Loviisan talouden kannalta odotettua paremmin, 
ja kaupungin saamat verotulot ovat nousseet.

Kaupungin tuloveroprosentti säilyy entisellään 20,25 prosentissa. Myös 
kiinteistöveroprosentit säilyy vuoden 2021 tasolla. 

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 veroprosenteista marraskuun kokouksessaan. 
Sote-uudistuksen yhteydessä valtio päätti, että kunnallisveroprosenttia ei saa muuttaa 

vuodesta 2022 vuoteen 2023.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom on 

iloinen siitä, että kaupunki elää tasaista 

talouskautta koronaviruspandemian aihe-

uttamasta epävarmuudesta huolimatta.

– Vuoden 2021 verotulojen ennuste on 

yhteensä 1,6 miljoonaa euroa budjetoitua 

parempi. Myös valtionosuudet ovat 0,8 

miljoonaa euroa arvioitua suuremmat lä-

hinnä valtion koronatukien ansiosta.

Oker-Blom kertoo, että kaupungin lai-

nataakka on pienentynyt vuonna 2021 

odotettua paremmin sujuneen talous-

vuoden ansiosta.

– Suunnittelukauden lopulla vuonna 

2024 joudumme todennäköisesti jälleen 

ottamaan uusia lainoja, sillä meillä on 

Näin kaupungin tulot ja menot jakautuvat 2022. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti 15.12.2021 vuoden 2022 talousarviosta. Huom. Vesiliikelaitoksen luvut ovat mukana.

Kunnallisveroprosentti ennallaan

Syyskuun lopussa 2021 Loviisassa oli 14 693 asukasta. Kaupungin tekemän ennusteen 
mukaan asukasmäärä nousee vuoteen 2024 mennessä yli 15 000:een. Ennusteessa on 
otettu huomioon asuntomessujen tuoma väestönkasvu.

15 500

15 000

14 500

14 000

13 500

13 000
ENNUSTE

2021
TOT 2021 ENNUSTE

2022
ENNUSTE

2023
ENNUSTE

2024
31.12.202031.12.2019

ASUKASMÄÄRÄ KASVAA MALTILLISESTI

14 772 14 745 14 693 14 770 14 810

15 08015 040

Suuret muutokset edessä

Kiinteistövero                                                             
8 400 000 €

Osuus yhteisöverojen  
tuotosta 3 969 000 €

Toimintatuotot                                                         
17 698 000 €

Rahoitustuotot                                                           
1 771 000 €                  

Kunnan  
tulovero                                                      
52 071 000 €

Valtionosuudet                                                         
34 299 000 €

TULOT

Elinkeino- ja 
infrastruktuuri-
keskus 
17 450 000 €

Kaupunginkansliakeskus                                      
4 325 000 €

Sivistys- ja 
hyvinvointi-
keskus  
30 667 000 €

Demokratiapalvelut                                               
1 699 000 euroa

Perusturva- 
keskus                                                   
58 305 000 €

MENOT

Loviisan kaupunginvaltuusto ryhmäkuvassa Loviisan Seurahuoneella marraskuun kokouksen yhteydessä.
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KAAVOITUS

Touko–kesäkuussa nähtävillä 

olleisiin kahteen osayleiskaa-

valuonnokseen esitettiin run-

saasti mielipiteitä, yhteensä 96 

kappaletta, ja monessa oli useita 

allekirjoittajia. Viranomaisilta ja 

yhdistyksiltä saatiin yhteensä 25 

lausuntoa. 

Lisäksi asukkaat toimittivat 

Loviisan kaupunginvaltuustolle 

noin tuhannen hengen allekir-

joittaman Ei kemikaalitermi-

naalia Valkoon -adressin.

– Kaavaehdotus laaditaan saa-

dun palautteen ja selvityksistä 

tulevan mahdollisen uuden 

tiedon pohjalta. Se tulee näil-

lä näkymin nähtäville syksyllä 

2022, ellei jo aikaisemmin, kun 

tarvittavat lisäselvitykset on teh-

ty. Aikataulu tarkentuu keväällä 

2022, kaavasuunnittelija  Sisko 

Jokinen kertoo. 

Lisäselvityksiä, joita viran-

omaisten lausunnoissa tuli 

esiin, olivat muun muassa pesi-

mälinnustoselvitys ja liikenne-

selvityksen päivitys.

– Selvitystarpeista tulemme 

käymään neuvottelun viran-

omaisten kanssa. Kaavaehdo-

tusta luonnostellaan saadun 

palautteen pohjalta. Palauttee-

seen laaditut vastineet hyväksyy 

elinkeino- ja infrastruktuurilau-

takunta, jonka päätöksen mu-

kaisesti jatkamme kaavatyötä. 

Selvitysten valmistuttua nähtä-

ville asetettavaksi esitettävä kaa-

vaehdotus saa muotonsa, Sisko 

Jokinen tähdentää.

Joko olet nähnyt Paparazzi-näyttelyn?
Vielä ehdit nähdä Aatos Åkerblomin ainutlaatuiset valokuvat Lo-
viisasta. Näyttely on avoinna 27.2.2022 asti Loviisan kaupungin 
museon Komendantintalossa osoitteessa Puistokatu 2.

Loviisalainen valokuvaaja Aatos Åkerblom (1916–1997) do-
kumentoi tiloja, joita kukaan muu ei ollut keksinyt valokuvata. 
Hän pääsi kameroineen kaikkialle ja oli aina valmiina nappaa-
maan kuvan ennen kuin hetki oli ohi. 

Loviisan kaupungin museon näyttely esittelee Aatos Åkerblo-
min 1960- ja 1970-lukujen valokuvia. Kuvat on ottanut talteen ja 
digitalisoinut Eddie Bruce.

Paikallishistoria avautuu nyt verkossa
Loviisan kaupungin museo on julkaissut tuhansia paloja paikal-
lishistoriaa verkossa kätevästi jokaisen saataville valtakunnal-
lisen finna.fi-hakupalvelun kautta.  

– Tämä on iso harppaus museolle. Vielä viisi vuotta sitten 
olimme täysin kortistojen ja luettelokirjojen varassa, iloitsee 
museointendentti Ulrika Rosendahl.  

Kaupunginmuseon kokoelmista on digitoitu noin 2 000 tie-
tuetta ja määrä kasvaa koko ajan. Aineistossa on mukana valo-
kuvia vuosisadan vaihteen Loviisasta ja Loviisan seudulta sekä 
mielenkiintoisia esineitä museon kokoelmista. 

Digitoimisprojekti käynnistyi maaliskuussa 2021. Projektiin 
on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Mu-
seovirastolta.   
Ihastu sinäkin paikallishistoriaan sivulla 
loviisankaupunginmuseo.finna.fi

Valkon osayleiskaavasta
mahdollisesti lisäselvityksiä
Valkon uusi osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville 
todennäköisesti syksyllä 2022.

Tänä vuonna alueelle laaditaan 

muun muassa laaja rakennushis-

toriallinen selvitystyö alueen ra-

kennuksista. 

Ruukkialueelle laadittu, kaavaan 

liittyvä paikkatietokysely julkaistaan 

vastattavaksi joulukuun aikana. 

– Kyselyllä kartoitetaan asukkai-

den mielipiteitä ja kerätään tietoa 

paikallisista arvoista. 

Kaupunginarkkitehti Maaria 

Mäntysaari kertoo, että kaavaluon-

nokset laaditaan rakennushistori-

allisen selvityksen ja paikkatietoky-

selyssä saadun palautteen pohjalta. 

– Kaavaluonnosvaiheessa osalli-

silla on mahdollisuus esittää kaa-

vasta mielipiteensä ja myös viran-

omaistahoilta pyydetään alustavat 

lausunnot. Saatu palaute huomioi-

daan kaavaehdotusta laadittaessa, 

ja tarvittaessa laaditaan kaavaan 

liittyviä lisäselvityksiä. Näiden poh-

jalta valmistellaan kaavaehdotus. 

Uusi omistaja: 
MUSEOTOIMINTA JATKUU
Loviisan kaupunki päätti aiemmin syksyllä myy-
dä Strömforsin ruukkialueen Strömforsin Yri-
tyspuisto Oy:lle. Maa-alueiden lisäksi kauppaan 
kuului kahdeksan rakennusta: navetta, alapaja, 
talli, verkhuusi, saha, aitta, letkuvaja ja sauna.

Uusi omistaja aikoo rakentaa alueelle uusia 
majoitustiloja ja kunnostaa muun muassa Ala-
pajan museotilat. 

Olemassa oleva museotoiminta alueella tul-
laan säilyttämään, uusi omistaja vakuuttaa.

Strömforsin ruukki on yksi maamme 
vanhimmista rautaruukeista 

ja parhaiten säilyneistä 
ruukkiyhdyskunnista. Sen juuret 

ulottuvat 1600-luvulle.

Strömforsin ruukkialueella on meneillään kolmen asemakaavan 
muutostyö sekä niihin liittyvien selvitysten laatiminen. 

Strömforsin ruukkialueen 
asemakaavoja uusitaan

SUOJELUKOHDE
Ruotsinpyhtään ruukkialueelle vahvistettiin 
vuonna 1969 suojelukaava, joka oli Suomen 
ensimmäinen haja-asutusalueen taajaman 
suojelukaava. Nykyisin tämä suojelukaava on 
voimassa enää osittain, lähinnä tehtaan alueella. 

Pääosa alueen kaavoista on 1980- ja 
1990-luvuilta. Tallinmäen alueen kaava on 
2000-luvun alusta.

Strömforsin ruukki on Valtioneuvoston 
päätöksellä osoitettu valtakunnallisesti merkit-
täväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
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turvaamisen kannalta. Kukaanhan ei voi 

etukäteen tietää, onko juuri hän se, joka 

saa niin vakavan taudin, että joutuu te-

hohoitoon. 

Mitä jos rokotus ei tunnu tarpeek-

si tärkeältä? 

– Silloin kannattaisi ajatella sitä, että 

oma päätös vaikuttaa myös muihin ih-

misiin. Rokottamattomat levittävät tau-

tia todennäköisemmin, sillä he erittävät 

virusta pidempään. Sitä paitsi koronavi-

rustaudin saaminen on joka tapauksessa 

todennäköistä jossain vaiheessa etenkin 

ilman rokotusta. 

Mitä mahdollisista tartuntaket-

juista voisi seurata Loviisassa?

 – Yksi iso tartuntaketju voi siirtää kau-

pungin niin huonoon epidemiologiseen 

tilanteeseen, että joudutaan turvautu-

maan altistuneiden karanteenien lisäksi 

muihin rajoituksiin. Rokottamattomuu-

den vaikutukset ulottuisivat näin suu-

reen osaan asukkaista.

Mikä on tilanne nuorten ja alle 

12-vuotiaiden koronarokotuksissa? 

 – Toivomme nuorten rokotuskattavuu-

den nousevan. Alle 12-vuotiaiden roko-

tuksista ei ole vielä päätetty. 

Miten kolmas rokotuskierros ete-

nee?

Marraskuussa aloitimme yli 60-vuoti-

aiden sekä 1–2-riskiryhmiin kuuluvien 

kolmannet koronarokotukset. Ajan saa, 

jos edellisestä rokotuksesta on kulunut 

yli kuusi kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteiset saavat 

rokotusajan, jos edellisestä rokotuksesta 

on kulunut vähintään kaksi kuukautta. 

Loviisan hoivakotien asukkaat ovat jo 

saaneet kolmannen rokoteannoksen.

Jos ei ole vielä saanut toista ko-

ronavirusrokotusta, miksi rokotus 

kannattaa ottaa viimeistään nyt? 

– Siksi, että rokotus suojaa vakavalta 

taudilta hyvinkin tehokkaasti. Tehos-

teen ottaminen on tärkeää niin oman 

terveyden kuin sairaalakapasiteetinkin 

TERVEYS

Tietotekninen oppimispolku 
oppilaille ja opettajille
Tietotekniikkaosaaminen viedään Loviisan kouluissa 
kaikkiin aineisiin, ensi vaiheessa perusopetukseen ja 
sen jälkeen lukioihin ja varhaiskasvatukseen.

Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, ja se on 
aina nähtävissä osoitteessa peda.net/loviisa. 

– Näin opettajat ja huoltajat voivat seurata, 
millaisia tietoteknisiä taitoja lapselta tai nuorelta 
edellytetään.

Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen toteaa, että 
kyseessä ei ole uusi oppiaine, vaan tietotekniikan 
osaaminen sisällytetään kaikkiin aineisiin. Osaamisen 
taso määritellään ikäluokan mukaan. 

– Alakoulussa oppilailla on oppimistilanteessa 
käytössä yksi kannettava tietokone jokaista kolmea 
oppilasta kohden. Yläkoulussa ja sen jälkeisissä oppi-
laitoksissa on kannettava tietokone jokaisen oppilaan 
käytössä, Tenhunen kertoo.

Käytössä on myös erilaisia ohjelmistopaketteja, 
ja jokaisessa luokassa on myös audiovisuaalinen 
laitteisto.

LISÄTIEDOT

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö 
puh. 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

KORONAROKOTUKSIA ILMAN AJANVARAUSTA

Uudellamaalla on voimassa 16.1.2022 saakka laaja kasvomaskisuositus rokotussuojan tasosta riip-
pumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa 
julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. 

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta ja asiakkailta esimer-
kiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.
Tarkista ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset kaupungin verkkosivustolta loviisa.fi/koronavirus.

Rokotus suojaa     
vakavalta taudilta

Toivomme nuorten rokotuskattavuuden 
parantuvan, Marika Ylärakkola sanoo.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan 
kaikissa julkisissa sisätiloissa ja 
liikennevälineissä. 

Kasvomaskisuositukset voimassa

Keskiviikkona 15.12. klo 8.30–17.45 ja torstaina 16.12. klo 8.30–15.45 Loviisan linja-
autoasemalla, osoitteessa Mannerheiminkatu 14. Ensimmäisen ja toisen koronarokote-
annoksen lisäksi mahdollisuus saada myös kolmas annos, mikäli ehdot täyttyvät. 

Muina aikoina rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella:
www.koronarokotusaika.fi tai soittamalla numeroon 0444 555 360 arkisin klo 8–16.

1. annos 

2. annos 

Rokotustilanne 
Loviisassa 
26.11.2021

5 KYSYMYSTÄ KORONASTA
Esitimme Loviisan terveysaseman 

johtavalle lääkärille Marika Ylärakkolalle 
5 kysymystä koronaviruksesta.

78,5 %
75,4 %

Ajankohtaiset koronarokotussuositukset: 
loviisa.fi/koronarokotus
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Aluevaalit
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9–20. 

Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022 
ja ulkomailla 12.–15.1.2022. 

Äänestää voivat kaikki 18 vuotta täyttäneet. Vaalipäivänä 

äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on 

merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen 

ilmoituskorttiin. Jokainen voi äänestää ennakkoon missä tahansa 

yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Välfärds områdesval
Välfärdsområdesvalet ska  förrättas 

söndagen den 23 januari 2022 klockan 9–20. 
Förhandsröstningen arrangeras i Finland 12–18.1.2022 

och förhandsröstning i utlandet 12–15.1.2022. 
Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade. På själva valdagen 

får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i 

rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. 

Var och en kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna 

förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Vaalipäivän 
äänestyspaikat 
sunnuntaina 
23.1.2022 
Röstningsställen 
på valdagen 
söndagen 
23.1.2022
001 Loviisan keskusta (Lovisavikens skola) /  
Lovisa centrum (Lovisavikens skola)

002 Harjurinne (Harjurinteen koulu) /  
Harjurinne (Harjurinteen koulu)

003 Valko (Valkon monitoimitalo) /  
Valkom (Valkom allaktivitetshus)

004 Määrlahti (Seinättömän pajan kotipesä) /  
Märlax (Vägglösa verkstadens “hembo”)

005 Skinnarby (Bygdegården) /  
Skinnarby (Bygdegården)

006 Hardom (Perinnekeskus Kuggom) /  
Hardom (Traditionscentrum Kuggom)

007 Pernajan kirkonkylä (Höganås) /  
Pernå kyrkby (Höganås)

008 Koskenkylä (Koskenkylän koulukeskus) /  
Forsby (Forsby skolcentrum)

009 Isnäs (Isnäsin koulu) / Isnäs (Isnäsin koulu)

010 Sarvisalo (Byagård) / Sarvsalö (Byagård)

011 Ruotsinpyhtään pohjoinen  
(Ruotsinkylän Maamiesseurantalo) /  
Strömfors norra (Ruotsinkylän Maamiesseurantalo) 

012 Ruotsinpyhtään kirkonkylä  
(Kylis, entinen kirjasto) /  
Strömfors kyrkby (Kylis, tidigare biblioteket)

013 Ruotsinpyhtää eteläinen (Tesjoen kirjasto) / 
Strömfors södra (Tessjö bibliotek)

014 Liljendal (kirjasto) / Liljendal (biblioteket)

KESKIVIIKKO/ONSDAG 12.1.2022 
12.30–13.30 Mickelspiltom, Vanha Tie 2 / 
Mickelspiltom, Gamla Vägen 2
13.45–14.30 Eskilom, tienhaara,  
Mickelspiltomintie 2 / Eskilom, vägskälet, 
Mickelspiltomvägen 2
15–15.45 Andersby, Järvitie 2 / Andersby,  
Träskvägen 2
16–17 Bygdegården, Paavalinkyläntie 679 /  
Bygdegården, Påvalsbyvägen 679
17.30–18.30 Valkon monitoimitalo, Pitkäniityntie 
62 / Valkom allaktivitetshus, Långängstået 62

TORSTAI/TORSDAG 13.1.2022 
10–11 Sarvisalo Byagård, Sarvisalontie 1035 / 
Sarvsalo Byagård, Sarvsalövägen 1035
11.15–11.45 Rösund, Rösundintie 180 /  
Rösund, Rösundsvägen 180
12–12.30 Horslök, Telakkatie 1 / Horslök,  
Slipvägen 1
13.30–14.30 Kabböle (vanha kauppa),  
Kabbölentie 1236 / Kabböle (gamla butiken), 
Kabbölevägen 1236
14.45–15.15 Rönnäs, Ruukinrannantie 4 (Rönnäs 
golf) / Rönnäs, Brukstrandsvägen 4 (Rönnäs golf)
15.30–16.30 Isnäsin baari, Karhutie 15 /  
Isnäs bar, Björnvägen 15
17–18 Vanhankylän ABC, Vanhakyläntie 77 / 
Gammelby ABC, Gammelbyvägen 77
18.15–19.30 Koskenkylän center, Suurpellontie 2 
/ Forsby center, Storåkersvägen 2

PERJANTAI/FREDAG 14.1.2022 
10–11 Ruotsinkylä, Gulf, Ruotsinkyläntie 5–9 / 
Svenskby, Gulf, Svenskbyvägen 5–9
11.15–12 Kuninkaankylä, Mäkituvantie 2, vanhan 
hautausmaan portti / Kungsböle, Backstugsvä-
gen 2, porten vid gamla begravningsplatsen
12.20–12.50 Ahvenkoski, kirjastoauton pysäkki; 
Elimäentien ja Ahvenkoskentien risteys /  
Abborrfors, bokbussens hållplats; korsningen 
mellan Elimävägen och Abborrforsvägen
14.15–15 Kungshamnin tienhaara, Saaristotie 
2216 / Kungshamns vägskäl, Skärgårdsvägen 
2216
15.30–16 Tallbacka, Tallbackantien loppu (106) / 
Tallbacka, Tallbackavägens slut (106)
16.30–17.30 Tesjoen kirjasto, Keskustie 2 /  
Tessjö bibliotek, Centrumvägen 2

LAUANTAI/LÖRDAG 15.1.2022 
9–11 Kylis (entinen kirjasto), Koivulanmäentie 1C 
/ Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, 
Koivulanmäkivägen 1 C
11.45–13.45 Liljendal, Hembackan päiväkoti, 
Backgärdanintie 1 / Liljendal, Hembacka 
daghem, Backgärdavägen 1
14.15–16.15 Pernajan lähikirjasto, Kiesitie 3 / 
Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3

Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa/ Kundservice-
kontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa

12.1.–14.1.2022 klo/kl. 9–18 
15.1.–16.1.2022 klo/kl. 10–16 
17.1.–18.1.2022 klo/kl. 9–20 

Kylis (entinen kirjasto) Ruotsinpyhtään kirkonkylässä, 
Koivulanmäentie 1C, 07970 Ruotsinpyhtää/ 
Kylis (tidigare biblioteket) i Strömfors kyrkby, 
Koivulanmäkivägen 1 C, 07970 Strömfors

12.1.2022 klo/kl. 10–14 
13.1.2022 klo/kl. 15–18 
14.1.2022 klo/kl. 10–14 
17.1.2022 klo/kl. 15–18 
18.1.2022 klo/kl. 15–18 

Pernajan lähikirjasto, Kiesitie 3, 07930 Pernaja/  
Pernå närbibliotek, Schäsvägen 3, 07930 Pernå

12.1.2022 klo/kl. 10–13 
13.1.2022 klo/kl. 15–18 
14.1.2022 klo/kl. 10–13 
17.1.2022 klo/kl. 10–13 
18.1.2022 klo/kl. 15–18 

Liljendalin lähikirjasto, Kartanontie 27, 07880 Liljendal/  
Liljendal närbibliotek, Herrgårdsvägen 27

12.1.2022 klo/kl. 15–18 
13.1.2022 klo/kl. 10–13 
14.1.2022 klo/kl. 15–18 
17.1.2022 klo/kl. 15–18 
18.1.2022 klo/kl. 10–13

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia. Ilmoittautumiset ennakkoon 11.1.2022 klo 16 mennessä joko puhelimitse asiakas-
palvelutoimisto 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. 

KOTIÄÄNESTYS

ÄÄNESTYSBUSSI, PYSÄHDYSPAIKAT JA -AJAT

HEMMARÖSTNING 

RÖSTNINGSBUSSEN, ADRESS FÖR PLATSEN 

DÄR BUSSEN STANNAR OCH KLOCKSLAG
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT

OCH -TIDERNA

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svå-
righeter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du 
rösta hemma. Anmälan ska göras senast 11.1.2022 före kl. 16.00 antingen skriftligen till 
adressen Centralvalnämnden, PL 77, 07900 Lovisa eller per telefon (019) 555 555. 
Obs! Brevet måste vara framme hos centralvalnämnden vid tidsfrist. Hemmaröstning 
förrättas under tiden för förhandsröstning. 

INFO


